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       Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә 

субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр җитештерүчеләргә - физик затларга субсидия бирүне җайга салучы 

норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр 

турында " 06.09.2016 ел №887  карары нигезендә, карар бирәм: 

         1. Расларга: 

- Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан бункер 

мәйданчыкларыннан сәнәгать калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү хезмәтләре 

күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килгән чыгымнарны каплау өчен «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү 

Тәртибен, №1 кушымта нигезендә.  

- субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, 

физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыра торган комиссия составын, №2 кушымта 

нигезендә. 

  2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru 

          3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                           А.Х. Шәмсетдинов 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
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Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

 «____»__________ 20___  №______ 

 

Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан бункер 

мәйданчыкларыннан сәнәгать калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү 

хезмәтләре күрсәтүгә бәйле чыгымнарны каплауга «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү  

Тәртибе  

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы 

нигезендә эшләнгән һәм Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан 

бункер мәйданчыкларыннан сәнәгать калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү 

хезмәтләре күрсәтүгә бәйле чыгымнарны каплауга «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү шартларын, тәртибен 

билгели. 

1.2. Субсидия Азнакай районы территориясендә урнашкан бункер 

мәйданчыкларыннан сәнәгать калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү 

хезмәтләре күрсәтүгә бәйле чыгымнарны каплау максатларында юридик затларга, 

шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга бирелә. 

1.3. Субсидия бирү өчен юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик 

затларны сайлап алу критерийлары булып сәнәгать калдыкларын бункер 

мәйданчыкларыннан җыю, ташу һәм утильләштерү эшчәнлеге тора. 

1.4. Азнакай районы территориясендәге бункер мәйданчыкларыннан 

сәнәгать калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү хезмәтләре күрсәтүгә бәйле 

чыгымнарны каплау «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

бюджеты тарафыннан расланган бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет 

йөкләмәләре лимитлары чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм әлеге Тәртипнең 1.2. 

пунктында күрсәтелгән максатлар өчен бирелә. 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Әлеге Тәртип нигезендә субсидия алуга дәгъва кылучы юридик затлар, 

шәхси эшмәкәрләр, физик затлар Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алу секторына түбәндәге документларны юллыйлар: 

а) әлеге Тәртипнең №1 кушымтасы нигезендә, билгеләнгән рәвештә субсидия 

бирү өчен гариза; 

б) гамәлгә кую документлары күчермәләре; 

в) иҗтимагый оешма җитәкчесе вәкаләтләрен раслаучы документ 

күчермәсе; 

д) әлеге Тәртипнең 1.3. пункты белән билгеләнгән, критерийларны 

раслаучы документлар.  

2.1.1 Субсидия алучылар туры килергә тиеш булган таләпләр килешү төзү (йә 

субсидия бирү турында карар кабул итү, товарлар җитештерүгә (гамәлгә ашыруга) 

бәйле чыгымнарны каплауга, эшләр башкаруга, хезмәт күрсәтүгә бәйле 



чыгымнарны каплауга субсидияләр бирүне җайга салучы хокукый акт белән килешү 

төзү каралмаган булса) яисә хокукый акт белән билгеләнгән бүтән датага (килешү 

төзү күздә тотылмаган булса) яисә субсидия бирү турында карар кабул итү: 

субсидияләр алучыларның салымнар һәм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият 

кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычлары җбулырга тиеш 

түгел; 

субсидия алучыларның, хокукый акт һәм башка хокукый актлар нигезендә 

субсидия, бюджет инвестицияләре бирү планлаштырылган Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджетына кире кайтарылмаган һәм  Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджетына башка төр бурычлары  булмаска тиеш; 

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 ташламалы режим  

буенча салым түләү  һәм (яки) финанс операцияләре үткәргәндә мәгълүмат ачуны 

һәм бирүне күздә тотмаган  (офшор зоналары), дәүләт яки территория теркәү урыны 

булып Россия Федерациясе Финанслар министрлыгы тарафыннан расланган 

дәүләтләрнең һәм территорияләрнең исемлегенә кертелгән, шулай ук тулаем 

алганда устав (склад) капиталында чит ил юридик затларының катнашу өлеше 50 

проценттан артып киткән Россия юридик затлары булырга тиеш түгел; 

субсидия алучылар, әлеге Тәртипнең 1.2. пунктында күрсәтелгән хокукый акт, 

муниципаль хокукый актлар нигезендә, субсидия бирү планнаштырылган Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан акча алырга тиеш түгел. 

2.2. Субсидия алучы нәтиҗәлелек күрсәткече булып бюджет акчаларын 

максатчан файдалану тора. 

2.3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алу секторы 

кергән гаризаларны кабул итә һәм регистрацияли. 

Гариза теркәлгән көннән алып 2 эш көне эчендә Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алу секторы субсидия алу хокукына дәгъва кылучы 

юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, субсидия бирү турында беркетмә 

рәвешендә карар чыгара һәм субсидия бирүдән баш тарту турында комиссияне 

чакыра. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алу секторы 

Комиссия карары кабул ителгәннән соң 1 эш көне эчендә субсидия алучыга кабул 

ителгән карар турында хәбәр итә. 

Субсидия бирү турында карар кабул иткәндә Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алу секторы протоколы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының исәп һәм хисап бүлегенә җибәрелә. 

2.4 Субсидия бирүдән баш тарту нигезләре: 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларның 2.1 пункты 

белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве. күрсәтелгән документларны 

тапшырмау (тапшыру тулы күләмдә түгел) ; 



- субсидия алучы әлеге Тәртипнең 2.1.1 пункты белән билгеләнгән таләпләргә 

туры килмәве; 

- субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы. 

2.5. Әлеге Тәртипнең 1.3. пунктында күрсәтелгән, сайлап алу критерийларына 

һәм (яки) тиешле категорияләргә туры килүче  субсидия алучыга чираттагы финанс 

елында субсиди бирү, әлеге Тәртипнең 1.4. пунктында күрсәтелгән  бюджет 

йөкләмәләре лимитлары җитмәүгә бәйле рәвештә агымдагы финанс елында аны 

бирү мөмкин булмаган очракта, категорияләр һәм (яисә) сайлап алу 

критерийларына туры килүгә тикшерүне кабат узмыйча гамәлгә ашырырга. 

2.6. Субсидия алуга дәгъва кылучы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, физик 

затлар тарафыннан тапшырылган документлар комиссиягә, Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алу секторына Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының исәп һәм хисап бүлегенә саклауга җибәрелә. 

2.7. Эш башкару һәм комиссия секретариаты Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алу секторына йөкләнә.  

Комиссиянең төп секретаре вакытлыча булмаган очракта, аның бурычлары 

комиссия секретаре резерв составының - Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алу секторы белгеченә йөкләнә. 

2.8. «Азнакай муниципаль районының финанс - бюджет палатасы» 

муниципаль берәмлеге финанс органы тарафыннан билгеләнгән типлаштырылган 

форма нигезендә Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты арасында 

субсидия бирү шартлары һәм тәртибе тиешле рәвешкә субсидия бирү өчен нигез 

булып тора (алга таба-килешү). 

2.9. Субсидия бирү турындагы килешүнең мәҗбүри шарты булып, аны 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» 

муниципаль казна учреждениесе һәм «Азнакай муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы» муниципаль казна учреждениесе тарафыннан гамәлгә ашыру 

өчен алучының ризалыгы тора. 

2.10. Субсидияләрне күчерү Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының исәп һәм хисап бүлеге тарафыннан Федераль казначылыкның 

территориаль органына субсидия алучы тарафыннан субсидия алучы акчалата 

йөкләмәләрне түләү өчен түләү документларын тапшырганнан соң икенче эш 

көненнән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

2.11. Субсидияләр Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исәп 

- хисап бүлеге тарафыннан, субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик 

затларны, шәхси эшмәкәрләрне сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия (алга таба 

– комиссия), әлеге Тәртипнең 2.1.һәм 2.1.1. пунктларында күрсәтелгән 

документларны карау нәтиҗәләре буенча, карар кабул иткәннән  соң, ун көннән дә 

соңга калмыйча, әлеге максатларга, Азнакай муниципаль районы бюджетында 

каралган акчалар чикләрендә субсидия алучы тарафыннан ачылган, Россия 

Федерациясе Үзәк банкы учреждениеләрендә яки кредит оешмаларында исәп-хисап 

яисә корреспондент счетларына күчерелә.  



2.12. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты, "Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең Контроль-

хисап палатасы "МКУ һәм" Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы» МКУ аларны алучыларга субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм 

тәртибен мәҗбүри рәвештә тикшерә. 

2.13.    Субсидия алучы Хисап елы өчен киләсе елның 1 мартыннан да соңга 

калмыйча ташламалы ашламалар, үсемлекләрне яклау чаралары сатып алуга бәйле 

финанс чыгымнары һәм Азнакай муниципаль районы бюджетыннан бирелгән 

субсидияне максатчан файдалану турында хисап бирергә тиеш. 

III. Субсидияләрне кире кайтару тәртибе 

3.1. Субсидия алучы аны бирү шартларын бозган очракта, субсидияләрне 

күчерү хокук бозуларны бетергәнчегә кадәр туктатыла. 

3.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты үткәргән тикшерү 

нәтиҗәләре буенча, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна 

учреждениесе,  «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ, 

субсидияләр бирү максатларын, тәртибен һәм шартларын бозу фактлары, шулай ук 

субсидияләр бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләре җитмәгән очракта, тиешле акчалар 

Азнакай муниципаль районы бюджетына шундый кире кайтарылырга тиеш. 

3.3. Субсидия алучы күрсәтелгән акчаларны Азнакай муниципаль районы 

бюджетына кире кайтарудан баш тарткан очракта, аларны түләтү суд тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азнакай муниципаль районы 

территориясендә урнашкан бункер 

мәйданчыкларыннан сәнәгать 

калдыкларын җыю, ташу һәм 

утильләштерү хезмәтләре күрсәтүгә бәйле 

чыгымнарны каплауга «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибенә 1 нче кушымта 
  

Юридик затларны, шәхси 

эшмәкәрләрне, физик затларны 

сайлап алуны гамәлгә ашыручы 

комиссиягә 

 _____________________________ 
                                  (оешма исеме) 

адресы: 

_________________________ 

«____»______________ 201__ел 

 
 

Субсидия бирү (күчерү) өчен 

ГАРИЗА 

Субсидия бирүне (күчерүне) тәэмин итүегезне сорыйм 

____________________________________________________________________  
(сумма цифрлар белән һәм язмача ) 

"Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан бункер 

мәйданчыкларыннан сәнәгать калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү 

хезмәтләре күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килгән чыгымнарны каплау өчен  

Расчет размера субсидии: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Кушымта итеп бирелә торган документлар: 

1. Азнакай районы территориясендәге бункер мәйданчыкларыннан сәнәгать 

калдыкларын җыю, ташу һәм утильләштерү хезмәтләре күрсәтүгә бәйле фактта 

башкарылган чыгымнарны раслый торган документлар. 

 

 

Җитәкче (физик зат) ________________          __________ 
             (имза)    (имза расшифровкасы ) 

Баш хисапчы (оешмалар өчен) ___________ ____________________ 
                                   (имза)                 (имза расшифровкасы)    

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты карарына 2 нче кушымта 

 «____»__________ 20___ №______ 

 

 

Субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, 

физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия 

СОСТАВЫ 

Комиссия рәисе: 

Сөләйманова Г.Г. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча 

урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Ханнанов Р.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура үсеше мәсьәләләре 

буенча урынбасары 

Комиссия секретаре:         (Төп состав) 

Шәйхевәлиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алу секторы мөдире 

                                               (Резерв состав)  

Шәйхетдинова Р.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алу секторы әйдәп баручы белгече 

Комиссия әгъзалары: 

Миндубаева Л.Ф.  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары (килешү буенча) 

Җиһаншина З.Т.  Азнакай муниципаль районы “Финанс-бюджет 

палатасы” МКУ бюджет бүлеге начальнигы 

урынбасары 

Ахунҗанов Ф. Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

шәһәр хуҗалыгы бүлеге начальнигы (килешү буенча) 

 

 

 

 

 


