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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

06.06.2019            № 477 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2018 елның 19 

октябрендәге 903 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясе буенча узучы даими рәвештә 

пассажирлар йөртүнең муниципаль 

маршрутларында торакларга автомобиль 

транспортында транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыруга субсидияләр бирү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы 

«Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән 

тыш), индивидуаль эшмәкәрләргә, шулай ук товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүче физик затларга субсидия бирүне җайга салучы норматив хокукый 

актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» гы 

карары нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 19.10.2018 ел, № 903 карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә узучы җайга 

салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль 

маршрутларында торакларга автомобиль транспортында транспорт хезмәте 

күрсәтүне оештыруга субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:: 

11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«11. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитеты субсидияләрне билгеләнгән тәртиптә Федераль казначылыкның 

территориаль органнарында ачылган шәхси счетларга күчерә, субсидия бирү 

турында Карар кабул ителгәннән соң 10 көннән дә соңга калмыйча.»; 

9 пунктның унберенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен субсидия 

алучылар тарафыннан үтәүне финанс тикшерүе органнары тарафыннан гамәлгә 

ашыруга субсидия алучының ризалыгы.»; 

түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә: 

«4.1. Субсидия алучылар субсидия бирү турында килешү төзү планлаштырыла 

торган айдан алдагы айның беренче санына субсидия алучылар түбәндәге 

таләпләргә туры килергә тиеш: 

субсидияләр алучыларның салымнар һәм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, 

иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычы юк; 

субсидия алучыларның Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетына, субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән кире кайтару буенча кичектерелгән бурычы 

һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты, 

субсидияләр түләү срогы чыккан бүтән бурычы юк; 

субсидияләр алучылар-юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык 

процессында булырга тиеш түгел, ә субсидия алучылар-шәхси эшкуарлар 

эшчәнлеген шәхси эшкуар буларак туктатмаска тиеш; 

субсидия алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав капиталында 

Россия юридик затлары булырга тиеш түгел, аларның теркәлү урыны булып 

Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган дәүләт яисә 

территория булган чит ил юридик затларының катнашу өлеше салым салуның 

ташламалы салым режимы бирә торган дәүләт һәм территорияләр исемлегенә 

кертелгән һәм (яки) финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда 

мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең 

исемлегенә кертелгән, тулаем алганда 50 проценттан артып китә; 

субсидия алучылар Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетыннан, әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка 

норматив хокукый актлар яки муниципаль хокукый актлар нигезендә субсидияләр 

алырга тиеш түгел.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 



муниципаль районының «Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

Җитәкче                                                                                                 Р.М. Заһидуллин 


