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  «30» июль 2019 ел                                                                                     №1057 
 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә 

чыгымнарның бер өлешен субсидияләү турында» 2019 елның 11 июнендәге 741 

нче карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

Норматив-хокукый актларны законга тәңгәлләштерү максатларында, 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Башкарма комитеты 

карар бирә: 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Кулланучылар кооперативларын техник модернизацияләүгә 

чыгымнарның бер өлешен субсидияләү турында» 2019 елның 11 июнендәге 741 

нче карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1нче кушымтаны яңа тәкъдим ителгән редакциядә бәян итәргә. 

2.Әлеге караны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 
 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы  З.Г. Михайлова 

И.А. Шамарданов 
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                                                              Кушымта №1 

 
Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

 

“30» июль, 2019 ел, № 1057 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы  

бюджетыннан       кулланучылар кооперативларының инженер челтәрләрен 

техник модернизацияләү, ремонтлау һәм реконструкцияләүгә 

  чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибе  

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы бюджетыннан кулланучылар кооперативларына (алга таба - 

субсидияләр, алучылар) субсидияләр бирү, техник модернизацияләүгә 

чыгымнар өлешен каплау механизмын билгели. 

2. Субсидияләр бирү әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән 

максатларга бюджет ассигнованиеләре чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

3. Кулланучылар кооперативларына ярдәм итү өчен каралган акчаларны 

төп бүлүче булып «Лениногорск муниципаль районы” (алга таба-Башкарма 

комитет) муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты тора. 

4. Субсидия алучыларны сайлап алу критерийлары: 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының стационар 

сәүдә челтәре булмаган торак пунктларында яшәүчеләрне товарлар белән 

тәэмин итү максатларында күчмә сәүдә итүне гамәлгә ашыру; 

әлеге Тәртип нигезендә Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан 

күрсәтелгән чыгымнар буенча субсидия алучы булмаган. 

5. Субсидия алучының субсидия алучы субсидия бирү турындагы 

килешүне имзалау датасына кадәр 15 эш көненнән дә артмаган датага, 

түбәндәге таләпләргә туры килүе шарты белән бирелә: 

Татарстан Республикасының Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә эшчәнлек алып бара; 

субсидия алучы-юридик зат бетерү, банкротлык процессында түгел, ә 

субсидия алучы-шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмый; 

Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Салым 

салуның ташламалы салым режимын бирә торган һәм (яки) мондый юридик 

затларга карата финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат 

ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләт яисә территориянең теркәлү 
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урыны булган чит ил юридик затларының катнашу өлеше Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Салым салуның ташламалы 

салым режимын бирә торган һәм (яисә) мондый юридик затларга карата 

мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләрнең һәм 

территорияләрнең; 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетына 

субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча кичектерелгән 

бурычлары юк, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән 

субсидияләрне һәм Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджеты алдында срогы чыккан башка бурычларны; 

салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

процентлар, салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә түләнергә тиешле түләүләр буенча үтәлмәгән бурыч булырга тиеш 

түгел. 

6. субсидия түбәндәге тәртиптә бирелә: 

6.1. Кулланучылар кооперативларының инженер челтәрләрен техник 

модернизацияләүгә, ремонтлауга һәм реконструкцияләүгә чыгымнар өлешен 

каплауга субсидияләр бирү. 

7. Субсидия бер тапкыр бирелә 

8. субсидиянең чик күләме: 1 500 000 (бер миллион биш йөз мең) сум. 

9. Әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән субсидияләр алу өчен алар 

(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 күрсәтеп, 

шул исәптән нәрсә турында мәгълүматны үз эченә алган: 

субсидия алучы Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә җитештерү эшчәнлеген башкара; 

субсидия алучы-юридик зат бетерү, банкротлык процессында түгел, ә 

субсидия алучы-шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмый; 

алучы чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында дәүләт 

яисә Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Салым 

салуның ташламалы салым режимын бирә торган һәм (яки) мондый юридик 

затларга карата финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат 

ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләр һәм территорияләр 

исемлегенә кертелгән чит ил юридик затларының катнашу өлеше, тулаем 

алганда, 50 проценттан артып китә.; 

алучының Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджетына субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча 

кичектерелгән бурычлары, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә 

бирелгән субсидияләрне һәм Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы бюджеты алдында срогы чыккан бүтән бурычлары юк; 

алучыга салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 
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түләнергә тиешле процентларны түләү буенча үтәлмәгән бурыч юк; 

белешмә-тиешле субсидияләр турында Башкарма комитет тарафыннан 

расланган форма буенча исәп-хисап. 

Субсидия алучылар салым органының үз инициативасы буенча салым, 

җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар, салымнар һәм җыемнар 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле 

процентларның түләнмәвен раслаучы белешмә тапшырырга хокуклы. Әгәр 

әлеге документ субсидия алучы тарафыннан үз инициативасы буенча 

тапшырылмаган булса, Башкарма комитет аны ведомствоара мәгълүмати 

хезмәттәшлек тәртибендә салым органыннан соратып ала. 

Тапшырылган документларның күчермәләре субсидия алучылар 

тарафыннан раслана. 

10. Башкарма комитет: 

Субсидия бирү турындагы гаризаны килгән көнендә терки; 

гариза теркәлгәннән соң, эш көннәрендә исәпләнә торган 15 көнлек 

срокта: 

тапшырылган документларны әлеге Тәртипнең 9 пунктына туры килү-

килмәүгә карый һәм субсидия бирү яисә субсидия бирүдән баш тарту турында 

Карар кабул итә; 

Башкарма комитет тарафыннан расланган форма буенча һәм срокта 

субсидия алучылар белән килешү төзи. 

Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

документларның тулы булмаган комплектын тапшыру яки аларның әлеге 

тәртип таләпләренә туры килмәве; 

субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөрес булмавы; 

бюджет йөкләмәләре лимитының булмавы. 

Бюджет йөкләмәләре лимиты җитмәгән очракта, субсидияләр гаризалар 

бирү чираты тәртибендә бирелә. 

Субсидияләр бирүдән баш тарткан очракта, Башкарма комитет эш 

көннәрендә исәпләнә торган биш көн эчендә әлеге пунктның өченче абзацында 

күрсәтелгән вакыт узганнан соң, аңа баш тарту турында хәбәр җибәрә.      

11. Башкарма комитет акчаларны эш көннәрендә исәпләп, 10 көн эчендә 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

Департаментының территориаль органында ачык шәхси счетыннан субсидия 

бирү турында Карар кабул ителгән көннән алып исәп-хисап алучыларга 

күчерүне гамәлгә ашыра. 

12. Субсидия бирү турындагы килешүдә карала: 

а) субсидия алучыга субсидия бирүнең нәтиҗәлелек күрсәткечләренә 

ирешү турында хисап бирү формасы һәм сроклары, Башкарма комитет 

тарафыннан билгеләнгән башка хисаплар; 

 

б) Башкарма комитет һәм дәүләт финанс тикшерүе органнары 

тарафыннан субсидия алучының (дәүләт (муниципаль) унитар 

предприятиеләреннән, хуҗалык ширкәтләреннән һәм җәмгыятьләрдән тыш, 
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аларның устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый берәмлекләре 

катнашында субсидия алучының, шулай ук аларның устав (җыелма) 

капиталларындагы ширкәтләр һәм җәмгыятьләр катнашында коммерция 

оешмаларыннан тыш) субсидияләр алучының (дәүләт (муниципаль) унитар 

предприятиеләреннән, хуҗалык ширкәтләреннән һәм җәмгыятьләрдән тыш) 

максатларын, шартларын һәм тәртибен үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыру өчен; 

в) Башкарма комитет һәм дәүләт финанс тикшерүе органнары 

тарафыннан үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, аны бирү максатларын, 

шартларын һәм тәртибен бозу факты ачыкланган очракта, Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетына субсидияне кире 

кайтару тәртибе. 

13. Муниципаль бюджеттан алынган чит ил валютасы акчалары 

исәбеннән субсидияләр алучылар тарафыннан, югары технологияле чит ил 

җиһазларын, чималны һәм комплектлау әйберләрен сатып алганда 

(җибәргәндә) Россия Федерациясенең валюта законнары нигезендә гамәлгә 

ашырыла торган, шулай ук әлеге акчаларны хокукый акт белән билгеләнгән 

башка операцияләрнең максатларына ирешүгә бәйле операцияләрдән тыш, 

сатып алу тыела. 

14. Бирелгән субсидияләр, бюджет законнары нигезендә, Башкарма 

комитетның тиешле таләбен алган көннән алып, 60 көн эчендә, Башкарма 

комитет һәм дәүләт финанс тикшерүенең вәкаләтле органы үткәргән тикшерү 

фактлары буенча, шулай ук субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

җитмәгән очракта, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

15. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

бюджетына әлеге Тәртипнең 15 пунктында күрсәтелгән акчаларны ирекле 

рәвештә кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар закон нигезендә мәҗбүри 

рәвештә Башкарма комитет тарафыннан түләттерелергә тиеш. 

16. Закон нигезендә, Башкарма комитет һәм дәүләт финанс контроле 

органнары субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен алучылар 

тарафыннан үтәүне тикшерә. 

17. Башкарма комитетка тапшырыла торган документларның дөреслеге 

өчен җаваплылык тиешле вазыйфаи затларга йөкләнә. 

18. Башкарма комитет бюджет акчаларын куллануны контрольдә тота._ 

______________________________________ 


