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Кулланучылар кооперативларын 

техник модернизацияләүгә киткән 

чыгымнарның бер өлешен  

субсидияләү турында  

 

 Россия Федерациясе Бюджет кодексының 69,78 статьяларына һәм «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1.Тәкъдим ителгәнне расларга: 

Кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә киткән 

чыгымнарның бер өлешен субсидияләү бирү тәртибе; 

Белешмә - кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә 

киткән чыгымнарның бер өлешен субсидияләү өчен исәп-хисап; 

Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар 

кооперативларын техник модернизацияләүгә киткән чыгымнарның бер өлешенә 

субсидияләр бирү турында килешү (килешү). 

2.Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

һәм Лениногорск муниципаль районы сайтында бастырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

Җитәкче  Н.Р.  Залаков 
 

И.А. Шамарданов  

5-19-11

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 

«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
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Кушымта  №1 

 

Расланды 

 

 

“Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

 

2019 елның 11 июне. № 741 

 

 

 

 

 
 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен 

каплауга субсидияләр бирү  

Тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы бюджетыннан кулланучылар кооперативларына (алга таба - 

субсидияләр, алучылар), техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен 

каплауга субсидияләр бирү механизмын билгели. 

2. Субсидияләр бирү әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән 

максатларга бюджет ассигнованиеләре чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

3. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) кулланучылар 

кооперативларына ярдәм итү өчен каралган акчаларның төп бүлүчесе 

булып тора. 

4. Субсидия алучыларны сайлап алу критерийлары: 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы торак 

пунктларында яшәүчеләрне стационар сәүдә челтәре булмаган товарлар 

белән тәэмин итү максатларында күчмә сәүдә итүне гамәлгә ашыру; 

әлеге Тәртип нигезендә Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы бюджетыннан бирелгән чыгымнар буенча субсидия 

алучы булмаган. 

5. Субсидия алучыга субсидия бирү турында килешү төзү көненә 

кадәр 15 эш көненнән артмаган датага, түбәндәге таләпләргә туры килү 

шарты белән бирелә: 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә эшчәнлек алып бара; 

субсидия алучы-юридик зат бетерү, банкротлык процессында түгел, 
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ә субсидия алучы - шәхси эшмәкәр шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген 

туктатмаган; 

чит ил юридик заты, шулай ук устав (склад) капиталында Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Дәүләт яки 

территория теркәлгән чит ил юридик затларының финанс операцияләре 

(офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә 

тотмаган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең исемлегенә кертелгән 

өлеше 50 проценттан артып китә; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча, 

шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән кичектерелгән 

бурычлар һәм Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджеты каршында башка кичектерелгән бурычлар юк; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият взнослары, 

пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычлар юк. 

6. Әлеге Тәртип нигезендә субсидияләр бирү түбәндәге юнәлешләр 

буенча билгеләнә:: 

6.1. Кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә 

чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү. 

7. Субсидия бер тапкыр бирелә. 

8. Субсидияләрнең иң чик күләме: 1 500 000 (бер миллион биш йөз) 

сум тәшкил итә. 

9. Әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән субсидияне алучылар 

(шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан тыш) Башкарма 

комитетка түбәндәге документларны тапшыралар: 

Башкарма комитет карары белән расланган форма буенча 

субсидияләр бирү турында гариза, үзенең түләү реквизитларын һәм почта 

адресын, шул исәптән нәрсә турында мәгълүмат күрсәтелгән: 

субсидия алучы Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә җитештерү эшчәнлеген башкара; 

субсидия алучы-юридик зат бетерү, банкротлык процессында түгел, 

ә субсидия алучы - шәхси эшмәкәр шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген 

туктатмаган; 

алучы чит ил юридик заты түгел, шулай ук устав (склад) 

капиталында Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 

расланган Дәүләт яки территория теркәлгән чит ил юридик затларының 

финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм 

бирүне күздә тотмаган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең исемлегенә 

кертелгән өлеше мондый юридик затларга карата финанс операцияләре 

(офшор зоналары) мондый юридик затларга карата мәгълүмат ачуны һәм 
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бирүне күздә тотмаган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең Исемлеге 50 

проценттан артып китә; 

алучыга Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән кире кайтару буенча кичектерелгән 

бурыч һәм Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджеты каршында бүтән кичектерелгән бурыч юк; 

алучыга салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият 

взнослары, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычлары юк; 

белешмә-Башкарма комитет тарафыннан расланган форма буенча 

тиешле субсидияләр турында исәп-хисап. 

Субсидия алучылар үз инициативасы буенча салым органы 

белешмәсен тапшырырга хокуклы, аны алучыдан салымнар һәм җыемнар 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле 

салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар түләү буенча 

үтәлмәгән бурыч булмавын раслый. Күрсәтелгән документ субсидия 

алучы тарафыннан үз инициативасы буенча күрсәтелмәгән очракта, 

Башкарма комитет аны ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек 

тәртибендә салым органында соратып ала. 

Тапшырылган документларның күчермәләре субсидия алучылар 

тарафыннан раслана. 

10. Башкарма комитет: 

керү көнендә субсидияләр бирү турында гаризаларны теркәә; 

гариза теркәлгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 15 көнлек 

срокта: 

тапшырылган документларны әлеге Тәртипнең 9 пунктына туры 

килүгә карый һәм субсидия бирү яки субсидия бирүдән баш тарту 

турында Карар кабул итә; 

Башкарма комитет тарафыннан расланган форма буенча һәм срокта 

субсидия бирү турында килешү төзи. 

Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

тулы булмаган документлар комплекты яки аларның әлеге тәртип 

таләпләренә туры килмәве; 

субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы; 

бюджет йөкләмәләренең лимитлары булмау. 

Бюджет йөкләмәләренең лимитлары җитәрлек булмаган очракта, 

субсидияләр гаризалар бирү чираты тәртибендә бирелә. 

Субсидияләр бирүдән баш тарткан очракта, Башкарма комитет бу 

пунктның өченче абзацында күрсәтелгән сроктан соң эш көннәрендә 

исәпләнгән биш көнлек срокта кире кагылган очракта, алучыга кире кагу 
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турында хәбәр җибәрә. 

11. Башкарма комитет Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык Департаменты территориаль органында 

ачылган шәхси счетыннан субсидия бирү турында Карар кабул 

ителгәннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә акча күчерүне 

гамәлгә ашыра. 

12. Субсидия бирү турында килешүдә карала: 

а) субсидия алучы тарафыннан субсидия һәм башка хисап бирү 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында хисап бирү формасы һәм 

сроклары, Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән; 

(дәүләт (муниципаль) унитар предприятиеләр, хуҗалык 

җәмгыятьләре һәм җәмгыятьләреннән тыш) субсидияләр алучының устав 

(склад) капиталларында, шулай ук мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләр 

катнашлыгындагы коммерциячел оешмалар катнашлыгындагы 

килешүенә) Башкарма комитет һәм дәүләт финанс контроле органнары 

тарафыннан субсидия алучы тарафыннан үтәлүне тикшерүне гамәлгә 

ашыру өчен субсидияләр бирү шартларын һәм тәртибен, субсидияләр 

бирү шартларын һәм шартларын һәм тәртибен; 

в) Башкарма комитет һәм дәүләт финанс тикшерүе органнары 

үткәргән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, аны бирү шартларын һәм 

тәртибен бозу очраклары ачыкланган очракта, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы бюджетына субсидия кире кайтару 

тәртибе. 

13. Югары технологияле чит ил җиһазларын, чималын һәм 

комплектлау әйберләрен сатып алганда (җибәргәндә), шулай ук әлеге 

чараларны хокукый акт белән билгеләнгән башка операцияләрне бирү 

максатларына ирешүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе валюта 

законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән тыш, 

муниципаль бюджеттан чит ил валютасы акчалары исәбеннән 

субсидияләр алучылар тарафыннан сатып алу тыела. 

14. Бирелгән субсидияләр Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы бюджеты кеременә бюджет законнары нигезендә, 

әлеге тәртип һәм субсидияләр бирү турында килешү белән билгеләнгән 

тәртип һәм шартларны бозу фактлары ачыкланган очракта, Башкарма 

комитет һәм дәүләт финанс контроленең вәкаләтле органы тарафыннан 

үткәрелгән тикшерүләр фактлары буенча, шулай ук субсидияләр бирү 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре җитмәгән очракта, Башкарма комитетның 

тиешле таләпләрен алган көннән 60 көн эчендә кире кайтарылырга тиеш. 

15. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

әлеге Тәртипнең 15 пунктында күрсәтелгән акчаларны Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджеты кеременә 
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ирекле кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар Башкарма комитет 

тарафыннан закон нигезендә мәҗбүри тәртиптә түләтелергә тиеш. 

16. Закон нигезендә Башкарма комитет һәм дәүләт финанс контроле 

органнары субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 

алучылар тарафыннан үтәүне тикшерәләр. 

17. Башкарма комитетка алучылар тарафыннан тапшырыла торган 

документларның дөреслеге өчен җаваплылык тиешле вазыйфаи затларга 

йөкләнә. 

18. Башкарма комитет бюджет акчаларын куллануны контрольдә 

тота. 
_______________________________________ 



 
 

Кушымта  №2 

 

Расланды 

 

 

“Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

 

2019 елның 11 июне. № 741 

 

 

 

Килешү 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен 

каплауга субсидияләр бирү турында 
 

Лениногорск   «___» _______________ 2019 ел  № _________ 
 

"Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

исеменнән алга таба Устав нигезендә эш итүче башкарма комитет җитәкчесе 

Залаков Наил Ринат улы катнаша.__________________, алга таба «алучысы» 

дип аталучы, йөзендә ______________, гамәлдә _____________, икенче яктан," 

яклар», Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан техник 

модернизацияләүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибе 

нигезендә (алга таба - тәртип) түбәндәгеләр турында әлеге килешүне төзеделәр. 

 

I. Килешүнең предметы  

 

1.1. Әлеге Килешү предметы булып 2019 елда Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан техник модернизацияләүгә 

чыгымнар өлешен каплау өчен субсидияләр бирү тора. 

1.1.2. Куелган максатларны тормышка ашыру: Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы торак пунктларында стационар сәүдә челтәре 

булмаган халыкны товарлар белән тәэмин итү максатларында күчмә сәүдә 

итүне гамәлгә ашыру. 

 

II. Субсидия бирүнең финанс ягын тәэмин итү 

 

Субсидия әлеге килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатларга бюджет 

йөкләмәләре лимитлары нигезендә БК коды буенча киләсе күләмдә 

бирелә____________________ (________________________________) сум. 

 

 

III. Субсидия бирүнең шартлары һәм тәртибе 
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3.1. Субсидия Тәртип нигезендә бирелә: 

3.1.1. Әлеге килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатларга; 

 

3.1.2. Алучыга башкарма комитетка түләү өчен Субсидия бирелә торган 

чыгымнарның фактын раслаучы документлар тапшырганда; 

3.2. Субсидия җитештерү нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен үтәгәндә бирелә, шул 

исәптән: 

3.1. Хезмәт күрсәтелә торган торак пунктларның санын саклап калу һәм (яки) 

арттыру. 

3.3. Субсидияләрне күчерү алучыга ачык в хисабына 

башкарыла_______________ к/с _____________, БИК______________, 

р/с______________ субсидия бирүнең расланган кагыйдәләре нигезендә. 

 

                            IV. Якларның үзара мөнәсәбәте 

 

4.1. Башкарма комитет түбәндәгеләрне йөкли: 

4.1.1. Әлеге килешүнең III бүлеге нигезендә субсидия бирүне тәэмин 

итәргә; 

4.1.2. Тормышка ашырырга тикшерү тапшырыла торган документлар 

алучы күрсәтелгән 3.1.2 пунктында. әлеге Килешүне гамәлгә ашыру, шул 

исәптән аларны алучыдан алган көннән алып 15 (унбиш) эш көне эчендә 

аларның тәртибенә туры килү-килмәүгә; 

4.1.3. 3.3 пункты нигезендә күрсәтелгән субсидия алучы счетына күчерүне 

тәэмин итә. әлеге Килешү; 

4.1.4. Әлеге килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган әлеге килешүнең 

1 нче кушымтасында 3.2.1 пунктлары нигезендә нәтиҗәлелек күрсәткечләрен 

билгеләргә; 

4.1.5. 4.1.4 пункты нигезендә Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән 

нәтиҗәлелек күрсәткечләренең казанышларын бәяләү. әлеге килешү нигезендә: 

4.1.5.1. 4.3.3.1 пункты нигезендә бирелгән әлеге килешүнең аерылгысыз 

өлеше булып торган 2 нче кушымтада билгеләнгән форма буенча нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре кыйммәтләренә ирешү турында хисап. әлеге Килешү; 

4.1.6. (1 пункт 2013 елның 16 октябрендәге 79-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) әлеге килешү нигезендә субсидия бирү 

тәртибен, максатларын һәм шартларын, шул исәптән әлеге килешү нигезендә 

алучыга тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген, әлеге килешүнең 4.3.4 

пункты нигезендә Башкарма комитет запросы буенча бирелгән документлар 

нигезендә планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы белән, алучыга 

тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген тикшереп торуны гамәлгә 

ашыру; 

 

4.1.7. Башкарма комитет тарафыннан яисә дәүләт финанс контроле 

органыннан алучының әлеге Килешүдә каралган тәртиптә һәм әлеге Килешүдә 

каралган субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу турында 
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мәгълүмат, шул исәптән алучы тарафыннан әлеге килешү нигезендә бирелгән 

документларда күрсәтелгән таләптә билгеләнгән күләмдә һәм срокта 

субсидияне кире кайтаруны тәэмин итү турында таләпне җибәрергә тиеш 

түгел.; 

4.1.8. Алучыга башкарма комитет тарафыннан 4.1.4 пункты нигезендә 

билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләре әһәмиятенә ирешмәгән очракта. әлеге 

Килешүне кабул итү датасыннан соң 60 (алтмышынчы) эш көне эчендә алучыга 

мәҗбүри белдерү белән штраф санкцияләре куллану; 

4.1.9. 4.1.7 пунктларында күрсәтелгән акчаларны бюджет кеременә ирекле 

кире кайтарудан баш тарткан очракта. һәм 4.1.8. әлеге килешүне, закон 

нигезендә мәҗбүри тәртиптә түләттерү; 

4.1.10. Алучыга әлеге килешүне үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча 4.4.2 

пункты нигезендә аңлатмалар җибәрергә. әлеге Килешү. 

4.2. Башкарма комитет алучыдан субсидия бирү тәртибен, максатларын 

һәм шартларын үтәүне контрольдә тотуны гамәлгә ашыру өчен кирәкле 

документларны һәм мәгълүматны соратып алырга хокуклы, 4.1.6 пункты 

нигезендә. әлеге Килешү. 

4.3. Алучы түбәндәгеләрне үтәргә тиеш: 

4.3.1. 3.1.2 пунктлары белән билгеләнгән документларны Башкарма комитетка 

тапшырырга; 

4.3.2. Башкарма комитет тарафыннан 4.1.4 пункты нигезендә билгеләнгән 

нәтиҗәлелек күрсәткечләренең зурлыгына ирешүне тәэмин итү. әлеге Килешү; 

4.3.3. Башкарма комитетка тәкъдим итү: 

4.3.3.1. Әлеге килешүнең 4.1.5.1 пункты нигезендә нәтиҗәлелек күрсәткечләре 

зурлыгына ирешү турында хисап елыннан соң килүче 15 (унбишенче) эш 

көненнән дә соңга калмыйча хисап; 

4.3.4. Башкарма комитет соравы буенча субсидия бирү тәртибен, максатларын 

һәм шартларын үтәүне контрольдә тоту өчен кирәкле документларны һәм 

мәгълүматны юлларга. әлеге Килешү; 

4.3.5. Әлеге килешү нигезендә Башкарма комитетка тапшырыла торган 

мәгълүматларның тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итү. 

4.4. Алучы хокуклы: 

4.4.1. Әлеге Килешү үтәлеше белән бәйле аңлатма алу максатыннан Башкарма 

комитетка мөрәҗәгать итәргә; 

4.4.2. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка хокукларны 

гамәлгә ашырырга. 

V. Якларның җаваплылыгы 

Әлеге килешү буенча үз йөкләмәләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

 

 

                                           VI. Йомгаклау нигезләмәләре 

 

6.1. Яклар арасында әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле килеп 

туган бәхәсләр алар тарафыннан, мөмкин булганча, тиешле беркетмәләрне яки 
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башка документларны рәсмиләштерү белән сөйләшүләр уздыру юлы белән хәл 

ителә. Килешмәгән очракта яклар арасындагы бәхәсләр суд тәртибендә хәл 

ителә. 

6.2. Әлеге Килешү һәр як исеменнән эш итәргә хокукы булган, әмма 2.1 

пунктында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитларын алдан җиткермәгән 

затлар тарафыннан кул куелган көннән үз көченә керә. әлеге килешү буенча 

яклар тарафыннан үз йөкләмәләрен тулысынча үтәүгә кадәр эшли. 

3.3. Әлеге килешүне үзгәртү, шул исәптән 4.2.1 пункты нигезләмәләре 

нигезендә дә. әлеге килешү буенча яклар килешүе буенча гамәлгә ашырыла һәм 

әлеге килешүгә Өстәмә килешү рәвешендә рәсмиләштерелә. 

4.4. Әлеге килешүне өзү очракта мөмкин: 

6.4.1. Алучының эшчәнлеген үзгәртеп оештыру яисә туктату; 

6.4.2. Субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын, әлеге килешү 

белән билгеләнгән тәртип һәм шартларын бозу. 

6.5. Әлеге Килешүне алучының әлеге килешүдә билгеләнгән нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре җитмәгән очракта берьяклы тәртиптә өзәргә мөмкин. 

6.6. Әлеге Килешү яклар тарафыннан ике нөсхәдә кәгазь документ 

рәвешендә, һәр як өчен бер нөсхәдә төзелгән. 
 

 

 

 

 

VII. Якларның түләү реквизитлары 

 

 «ЛМР» МБ Башкарма комитеты Кыскача исеме 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты исеме» 

Тулы исеме 

ОГРН  1061689006422 

ОКТМО 92636101001 

ОГРН  

ОКТМО  

Урнашкан урыны: 423250, ТР,  

Лениногорск, Кутузовур, 1 

Урнашкан урыны:  

ИНН/КПП  1649012699/164901001 ИНН/КПП  

Түләү реквизитлары: Түләү реквизитлары: 

Отделение - НБ Республика Татарстан  

г. Казань  

БИК: 049205001 

Расчетный счет: 

40204810100000000045 

________________, 

БИК  

Расчетный счет  

Корр. Счет  

 

VIII. Якларның имзалары 

consultantplus://offline/ref=C081B5C4C6F0AB8F9FBCFFA895A0EFFF98CA1D033F90CFC777488FB134cEw2P
consultantplus://offline/ref=C081B5C4C6F0AB8F9FBCFFA895A0EFFF98CA1D033F90CFC777488FB134cEw2P
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«ЛМР» МБ Башкарма комитеты Кыскача исеме 

Алучы 

 

_____________         Н.Р. Залаков        

 

_____________             ______________ 



 
 

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар 

кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 

турында килешүгә 

 

Нәтиҗә күрсәткечләре 
 

№ 

п/п 

Күрсәткеч 

атамасы 

Проект 

атамасы 

Берәмлек План 

күрсәткече 

Үтәү 

вакыты 
Атамасы Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хезмәт күрсәтелә 

торган торак 

пунктларның 

санын саклау һәм 

арттыру  

Техник 

модернизация  

Берәмлек 

(ед.) 

642   

 

 

 

 

Субсидия алучы:            _________ ____________ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар 

кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 

турында килешүгә 

 

 

Нәтиҗәлелек буенча хисап 

 

Алучының атамасы: ________________________________ 

Ешлыгы – ел саен 
 
 

№ 

п/п 

Күрсәткечнең 

атамасы 

Проектны

ң атамасы 

Исәпләү 

берәмлеге 

План 

күрсәтк

ече 

Ирешелг

ән 

күрсәтке

чләр 

Үтәү 

проце

нты 

Үтәлм

әү 

сәбәбе 
Атамас

ы 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Хезмәт 

күрсәтелә 

торган торак 

пунктларның 

санын саклау 

һәм арттыру 

Техник 

модерни-

зация  

берәмле

ка 

(ед.) 

642     

 

 

Алучы җитәкче   _______________ _________________ 

                           



 
 

 

3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар 

кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 

турында килешүгә 

 

(Форма) 

 
 

Белешмә-хисап 

Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан бирү өчен 

Кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен 

каплауга субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү өчен 

  
 

(субсидия алучының атамасы) 

 

Статьялар исеме 

Субсидия суммасы  

1 2 

Кулланучылар кооперативларын техник 

модернизацияләүгә чыгымнар өлешен каплауга 

субсидияләр 
 

 

Субсидия алучы оешма җитәкчесе 

      

 
     

      

Баш  бухгалтер  

  

 
     

      

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

34нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар 

кооперативларын техник модернизацияләүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 

турында килешүгә 

 

 

(Форма) 

 

Лениногорск муниципаль районы 

"муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесе 

Н. Р. Залаковка 

________________________________ 

(Оешма җитәкчесенең фамилиясе, исеме, 

атасының исеме) 

гамәлдәге нигезендә 

___________________________________ 

 

гариза 

Исәп-хисап счетына акча күчерүегезне сорыйм__________ 

(_____________________)кулланучылар кооперативларын техник 

модернизацияләүгә чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр статьясы 

буенча исәпләнгән суммалар. 

Оешманың түләү реквизитлары: 
Получатель  
ИНН/КПП  
Расчетный счет  
Наименование банка  
корреспондентский счет  
БИК  
ОКТМО (до 

муниципального образования) 
 

Адрес юридического лица  
Адрес местонахождения  
Контактный телефон 

руководителя 
 

Е-mail:  

   

Шулай ук  раслыйм______________2019 елда ____________________ 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыра; 

үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык (юридик зат) процессында катнашмаган, 



 
 

 

шәхси эшмәкәр сыйфатында эшчәнлекне туктатмаган; 

чит ил юридик заты, шулай ук устав (склад) капиталында Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Дәүләт яки территория теркәлгән 

чит ил юридик затларының финанс операцияләре (офшор зоналары) 

уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган дәүләтләрнең һәм 

территорияләрнең исемлегенә кертелгән өлеше 50 проценттан артып китә; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан әлеге 

Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының башка норматив хокукый актлары 

нигезендә акча алучы булып тормый; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләрне, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы бюджетын, шул исәптән башка хокукый 

актлар нигезендә бирелгән субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен кире 

кайтару буенча кичектерелгән бурычлар һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

каршында бүтән кичектерелгән бурыч юк; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар 

түләү буенча үтәлмәгән бурычлар юк. 

 

Исем, фамилия, әтисенең исеме  _______________ «___»_________ 2019 ел 
  

 

 


