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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       КАРАР    

        24.06.2019  ел                                            № 23 
 

« 2015-2021 елларга Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектларын үстерү» программасы 

кысаларында җитештерү инновацион һҽм югары 

технологияле яңа продуктлар җитештерү 

чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле 

чыгымнарны финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ 

(каплауга) Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы "Азнакай шҽһҽре" 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан 

субсидиялҽр бирү тҽртибе турында  

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендҽ, Россия 

Федерациясе Хөкүмҽтенең «Юридик затларга (дҽүлҽт (муниципаль) 

учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), индивидуаль эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук 

товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр җитештерүчелҽргҽ физик затларга субсидия 

бирүне җайга салучы норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый 

актларга карата гомуми талҽплҽр турында " 2016 елның 6 сентябрендҽге 887 

номерлы карары, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең 19.12.2014 ел, № 45 карары белҽн расланган «2015 -2021 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү» программасын тормышка 

ашыру максатларында карар бирәм: 

1. Расларга: 

- « 2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын 

үстерү» программасы кысаларында җитештерү инновацион һҽм югары 

технологияле яңа продуктлар җитештерү чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру белҽн 

бҽйле чыгымнарны финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ (каплауга) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы "Азнакай шҽһҽре" муниципаль 

берҽмлеге бюджетыннан субсидиялҽр бирү тҽртибен, №1 кушымта нигезендҽ;  

- субсидия алу хокукына дҽгъва кылучы юридик затларны, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽрне, физик затларны сайлап алуны гамҽлгҽ ашыра торган 

комиссияне, № 2  кушымта нигезендҽ. 



2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 

 

Җитҽкче                                                                              М.И. Солтанов   
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Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 

кушымта №1 

 «____»__________ 20__ №______ 

 

 

« 2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын 

үстерү» программасы кысаларында җитештерү инновацион һҽм югары 

технологияле яңа продуктлар җитештерү чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру белҽн 

бҽйле чыгымнарны финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ (каплауга) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы "Азнакай шҽһҽре" муниципаль 

берҽмлеге бюджетыннан субсидиялҽр бирү тҽртибе 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы 

нигезендҽ эшлҽнгҽн һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан 

«2015 -2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларын үстерү» программасы кысаларында җитештерү 

инновацион һҽм югары технологияле яңа продуктлар җитештерү 

(түлҽү) белҽн тҽэмин итүгҽ (каплауга) барлыкка килҽ торган 

чыгымнарны финанс ягыннан тҽэмин итүгҽ (каплауга) субсидиялҽр 

бирү шартларын, тҽртибен билгели. 

1.2. Субсидия юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга, 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 2014 

елның 19 декабрендҽге 45 номерлы карары белҽн расланган «2015-2021 

елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү» 

программасы чараларын тормышка ашыруга бҽйле чыгымнарны 

финанс белҽн тҽэмин итү (каплау) максатларында бирелҽ. 

1.3. Субсидиялҽр бирү өчен юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне, 

физик затларны сайлап алу критерийлары булып түбҽндҽгелҽр тора: 

җитештерү инновацион һҽм югары технологияле яңа продуктларга 

юнҽлдерелгҽн эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру. 

1.4. Субсидия бирү Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты белҽн 

расланган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм тиешле финанс елына, 2015-

2021 елларга план чорына программада ҽлеге Тҽртипнең 1.2 пунктында 

күрсҽтелгҽн максатларга бюджет ассигнованиелҽре һҽм лимитлары 

чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

 



II. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе 

2.1. Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ субсидия алуга дҽгъва кылучы юридик 

затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, физик затлар Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алу секторына түбҽндҽге документларны 

юллыйлар: 

а) билгелҽнгҽн рҽвешкҽ субсидия бирү өчен, ҽлеге Тҽртипкҽ №1 

кушымта нигезендҽ гариза; 

б) гамҽлгҽ кую документлары күчермҽлҽре; 

в) иҗтимагый оешма җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

күчермҽсе; 

д) ҽлеге Тҽртипнең 1.3.пунктында  билгелҽнгҽн критерийларны 

раслаучы документлар. 

2.1.1. Субсидия алучылар туры килергҽ тиеш булган талҽплҽр килешү 

төзү (йҽ субсидия бирү турында Карар кабул итү, товарлар җитештерүгҽ 

(гамҽлгҽ ашыруга) бҽйле чыгымнарны каплауга, эшлҽр башкаруга, хезмҽт 

күрсҽтүгҽ бҽйле чыгымнарны каплауга субсидиялҽр бирүне җайга салучы 

хокукый акт белҽн килешү төзү каралмаган булса) яисҽ хокукый акт белҽн 

билгелҽнгҽн бүтҽн датага (килешү төзү күздҽ тотылмаган булса) яисҽ 

субсидия бирү турында карар кабул итү: 

субсидиялҽр алучыларның салымнар һҽм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле салымнар, җыемнар, 

иминият взнослары, пенялар, штрафлар (мондый талҽп хокукый акт белҽн 

каралган очракта) түлҽү буенча үтҽлмҽгҽн бурычы булмаска тиеш); 

субсидия алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетына кире кайтару буенча срогы чыккан бурычы юк, шулардан 

хокукый акт, субсидиялҽр, бюджет инвестициялҽре, шул исҽптҽн башка 

хокукый актлар нигезендҽ бирелгҽн субсидиялҽр һҽм хокукый акт нигезендҽ 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты каршында түлҽнмҽгҽн 

бүтҽн бурыч булырга тиеш (мондый талҽплҽр хокукый акт нигезендҽ 

субсидиялҽр бирү күздҽ тотылган очракта); 

субсидиялҽр алучылар-юридик затлар үзгҽртеп кору, бетерү, 

банкротлык процессында булырга тиеш түгел, ҽ субсидия алучылар-шҽхси 

эшмҽкҽрлҽр шҽхси эшкуар буларак эшчҽнлеген туктатырга тиеш түгел 

(мондый талҽп хокукый акт белҽн каралган очракта); 

субсидия алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав (склад) 

капиталында Россия юридик затлары булырга тиеш түгел, аларның теркҽлү 

урыны булып Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 

расланган дҽүлҽт яисҽ территория булган чит ил юридик затларының 

катнашу өлеше салым салуның ташламалы салым режимы бирҽ торган 

дҽүлҽт һҽм территориялҽр исемлегенҽ кертелгҽн һҽм (яки) финанс 

операциялҽре (офшор зоналары) уздырганда мҽгълүмат ачуны һҽм бирүне 



күздҽ тотмаган дҽүлҽтлҽрнең һҽм территориялҽрнең исемлегенҽ кертелгҽн, 

тулаем алганда 50 проценттан артып китҽ; 

субсидия алучылар Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетыннан акча алырга тиеш түгел, аның нигезендҽ хокукый акт, 

муниципаль хокукый актлар нигезендҽ ҽлеге Тҽртипнең 1.2 пунктында 

күрсҽтелгҽн максатларга субсидиялҽр бирү планлаштырыла.  

2.2. Субсидия алучы нҽтиҗҽлелек күрсҽткече булып бюджет акчаларын 

максатчан файдалану тора. 

2.3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алу 

секторы кергҽн гаризаларны кабул итҽ һҽм регистрацияли. 

Гариза теркҽлгҽн көннҽн алып 2 эш көне эчендҽ Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алу секторы субсидия алу хокукына 

дҽгъва кылучы юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне, субсидия бирү 

турында беркетмҽ рҽвешендҽ карар чыгара һҽм субсидия бирүдҽн баш 

тарту турында комиссияне чакыра. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алу 

секторы комиссия карары кабул ителгҽннҽн соң 1 эш көне эчендҽ субсидия 

алучыга кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ. 

Субсидия бирү турында Карар кабул иткҽндҽ Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алу секторы протоколы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының исҽп һҽм хисап бүлегенҽ 

җибҽрелҽ. 

2.4. Субсидия бирүдҽн баш тарту нигезлҽре: 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгҽн документларның ҽлеге 

Тҽртипнең  2.1 пункты белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве, 

күрсҽтелгҽн документларны тапшырмау (тапшыру тулы күлҽмдҽ түгел) ; 

- субсидия алучы ҽлеге Тҽртипнең 2.1.1 пункты белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килмҽү; 

- субсидия алучы тапшырган мҽгълүматның дөрес булмавы. 

2.5. Чираттагы финанс елында субсидия алучыга тиешле 

категориялҽргҽ һҽм (яки) сайлап алу критерийларына ҽлеге документның 1.3 

пунктында күрсҽтелгҽн субсидия бирү, 1.4 пунктында күрсҽтелгҽн бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитларының җитҽрлек булмавы сҽбҽпле, агымдагы финанс 

елында аны бирү мөмкин булмаган очракта. ҽлеге документны, тикшерү 

кабат узмыйча, ҽлеге категориялҽргҽ һҽм (яки) сайлап алу критерийларына 

туры килүгҽ гамҽлгҽ ашырырга. 

2.6. Субсидия алуга дҽгъва кылучы юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, 

физик затлар тарафыннан тапшырылган документлар комиссиягҽ, Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алу секторына Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының исҽп һҽм хисап бүлегенҽ 

саклауга җибҽрелҽ. 

2.7. Эш башкару һҽм комиссия секретариаты Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алу секторына йөклҽнҽ.  



Комиссиянең төп секретаре вакытлыча булмаган очракта, аның 

бурычлары комиссия секретаре резерв составының - Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алу секторы белгеченҽ йөклҽнҽ. 

2.8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты арасында, бюджет акчаларын алучы һҽм 

субсидия алучы буларак, «Азнакай муниципаль районының Финанс - бюджет 

палатасы» муниципаль берҽмлеге финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн 

типовой форма нигезендҽ Россия Федерациясе бюджет системасының 

тиешле бюджетыннан субсидия бирү турында килешү төзү шартлары һҽм 

тҽртибе субсидия бирү нигез булып тора (алга таба - килешү). 

2.9. Субсидия бирү турындагы килешү якларның хокуклары һҽм 

бурычлары, акча күчерү шартлары һҽм тҽртибе, хисап бирү шартлары, 

килешүнең гамҽлдҽ булу срогы, аның үтҽлешен контрольдҽ тоту, яклар 

җаваплылыгы һҽм бирелгҽн субсидиянең нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽре, 

килешүне өзү тҽртибе, агымдагы финанс елында субсидия алучы тарафыннан 

хисап финанс елында файдаланылмаган субсидия калдыгын кире кайтару 

тҽртибе булырга тиеш. 

2.10. Субсидия бирү турындагы Килешүнең мҽҗбүри шарты булып 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽре 

Башкарма комитеты, Азнакай муниципаль районының «Контроль-хисап 

палатасы» муниципаль казна учреждениесе һҽм «Азнакай муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасы» муниципаль казна учреждениесе 

тарафыннан аны бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен үтҽүне финанс 

тикшерүе тора. 

2.11. Субсидиялҽрне күчерү Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының исҽп һҽм хисап бүлеге тарафыннан Федераль казначылыкның 

территориаль органына субсидия алучы тарафыннан субсидия алучы 

акчалата йөклҽмҽлҽрне түлҽү өчен түлҽү документларын тапшырганнан соң 

икенче эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла. 

2.12. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты, «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берҽмлегенең «Контроль-хисап палатасы» МКУ һҽм «Азнакай муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасы» МКУ аларны алучыларга субсидиялҽр 

бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен мҽҗбүри рҽвештҽ тикшерҽ. 

2.13.    Субсидия алучы Хисап елы өчен килҽсе елның 1 мартыннан да 

соңга калмыйча җитештерү инновацион һҽм югары технологияле яңа 

продуктлар гамҽлгҽ ашыруга бҽйле финанс чыгымнары һҽм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлеге бюджетыннан бирелгҽн субсидияне максатчан файдалану турында 

хисап бирергҽ тиеш. 

III. Субсидияләрне кире кайтару тәртибе 



3.1. Субсидия алучы аны бирү шартларын бозган очракта, 

субсидиялҽрне күчерү хокук бозуларны бетергҽнчегҽ кадҽр туктатыла. 

3.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «муниципаль берҽмлегенең Контроль-хисап палатасы» муниципаль 

казна учреждениесе, «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы» муниципаль казна учреждениесе үткҽргҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре 

буенча субсидиялҽр бирү тҽртибен һҽм шартларын бозу очраклары, шулай ук 

субсидиялҽр бирү нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽренең җитмҽве ачыкланган 

очракта, тиешле акчалар Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽре Башкарма 

комитеты талҽплҽре алынганнан соң 60 көн эчендҽ кире кайтарылырга тиеш. 

3.3. Субсидия алучы күрсҽтелгҽн акчаларны Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

бюджетына кире кайтарудан баш тарткан очракта, аларны түлҽтү суд 

тҽртибендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« 2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлек субъектларын үстерү» программасы кысаларында 

җитештерү инновацион һҽм югары технологияле яңа 

продуктлар җитештерү чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру белҽн 

бҽйле чыгымнарны финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ (каплауга) 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

"Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлеге бюджетыннан 

субсидиялҽр бирү тҽртибенҽ кушымта №1 
  

Юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне, физик 

затларны сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы комиссиягҽ  

_____________________________ 
                                  (организация исеме) 

адрес: _________________________ 

«____»______________ 201__ел 

 
 

Субсидияләр бирү (күчерү) өчен 

Гариза 
Субсидия бирүне (күчерүне) тҽэмин итүегезне сорыйм 

_________________________________________________________________ 
(сумма цифрлар белҽн һҽм язмача) 

«2015 -2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларын 

үстерү» программасы кысаларында җитештерү инновацион һҽм югары 

технологияле яңа продуктлар җитештерү чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру белҽн 

барлыкка килгҽн чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ (каплауга) финанс 

белҽн тҽэмин итүгҽ (каплауга) финанс чыгымнары нормативларын раслау 

турында Тҽртип нигезендҽ сум 

Субсидия күлҽмен исҽплҽү: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Кушымта итеп бирелҽ торган документлар: 

1. Юридик зат җитҽкчесе, шҽхси эшмҽкҽр, физик зат тарафыннан 

расланган белешмҽ формасында ҽзерлҽнгҽн җитештерү инновацион һҽм 

югары технологияле яңа продуктлар гамҽлгҽ ашыруга бҽйле нигезлҽнгҽн 

финанс чыгымнары. 

 

Җитҽкче (физическ зат) ________________          __________ 
                      (имза)    (имза расшифровкасы) 

Баш бухгалтер (учреждениялҽр өчен) ___________          ___________ 
                                  (имза)                      (имза расшифровкасы)    

М.П. 

 
 

 



Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 

кушымта №2 

«____»__________ 20__ №______ 

 
 

Субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, шәхси 

эшмәкәрләрне сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссияләр 
СОСТАВЫ 

 

Комиссия рәисе: 

Сөлейманова Г.Г. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең икътисад һҽм финанслар буенча 

урынбасары (килешү буенча) 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Миндубаева Л.Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе урынбасары 

Комиссия секретаре:          (Төп состав) 
Шҽйхевалиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алу секторы мөдире (килешү 

буенча) 

                                               (Резерв состав)  

Шҽйхетдинова Р.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алу секторының ҽйдҽп баручы 

белгече (килешү буенча) 

  

Комиссия әгъзалары: 

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

палатасы «МКУ бюджет бүлеге начальнигы 

урынбасары (килешү буенча); 

Ҽхмҽдишҽ Л.М. Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы 

рҽисе, " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мҽгариф идарҽсе «МКУ мҽгълүмати-

методик бүлеге начальнигы урынбасары (килешү 

буенча); 

Дҽүлҽтшина Л.М.  Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ бүлеге 

начальнигы (килешү буенча). 

 

 


