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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 КАРАР                                                      
 

 « 02 » август 2019 ел                                                                                              № 247 

 

Түләүсез йөрүгә бәйле чыгымнарны финанс белән 

тәэмин итүгә (кире кайтаруга) субсидия рәвешендә 

социаль ярдәм күрсәтүнең өстәмә чарасын күрсәтү 

тәртибе турында 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы һәм Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Норматив хокукый актларга гомуми таләпләр турында» 2016 елның 6 

сентябрендәге 887 номерлы карары, муниципаль хокукый актлар, юридик затларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук 

физик затларга – товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирүне 

җайга салучы муниципаль хокукый актлар нигезендә карар чыгара: 

 - түләүсез йөрүгә бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итүгә (кире кайтаруга) 

субсидия рәвешендә социаль ярдәм күрсәтүнең өстәмә чарасын күрсәтү тәртибен, 1 нче 

кушымта нигезендә; 

 - юридик затларны, шәхси эшкуарларны, физик затларны субсидия алу хокукына сайлап 

алу комиссиясе составы, 2 нче кушымта нигезендә; 

2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының түбәндәге карарлары үз көчен 

югалткан дип танырга: 

- «Түләүсез йөрү өчен түләүсез чыгымнарны каплауга субсидия рәвешендә өстәмә 

социаль ярдәм күрсәтү чарасы күрсәтү тәртибе турында» 2017 ел, 16 февраль, 41 нче карары; 

 - 19.09.2018 ел №273 «Юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне һәм физик затларны 

сайлап алу комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында» Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең 16.02.2017 ел, №41 карары белән расланган «Түләүсез йөрү 

өчен чыгымнарны каплауга субсидия рәвешендә өстәмә социаль ярдәм күрсәтү тәртибе 

турында»гы 2018 ел, 19 сентябрь, 273 нче карары белән расланган субсидия алу хокукына 

юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне һәм физик затларны сайлап алу комиссиясе составына 

үзгәрешләр кертү турында. 

 3. Түбәндәгедәр өчен, вәкаләтле орган итеп «Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесен билгеләргә: 

- җыелма гаризаны формалаштыру; 

- автотранспорт оешмасы тарафыннан субсидия алу хокукына бирелгән документларны 

һәм исәп-хисапларны тикшерү; 

-   Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исәп һәм хисап бүлегенә 

субсидия күчерүгә документлар җибәрү. 

4. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль 

казна учреждениесен уку елы башланганчыга кадәр субсидия алу хокукына юридик затларны, 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


шәхси эшкуарларны, физик затларны сайлап алу турында хәбәрнамәне Интернет – мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo.tatar.ru сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә. 

 5. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ, 

вәкаләтле орган функцияләрен башкарганда, үзенең боерыгы белән түбәндәгеләр өчен 

җаваплы затларны билгеләргә бурычлы: 

- әлеге карарның 3 пункты нигезендә функцияләрне гамәлгә ашыру; 

- автотранспорт оешмасы тарафыннан субсидия алу хокукына бирелгән документларны 

һәм исәп-хисапларны тикшерү; 

- Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исәп һәм хисап бүлегенә әлеге 

карарның үтәлеше турында мәгълүмат бирү. 

6. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

http//pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм Азнакай муниципаль 

районының Интернет – мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында 

түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http//aznakayevo.tatar.ru. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча урынбасары Г. Г. Сөләймановага 

йөкләргә. 

 

 

 

  

Җитәкче                            А.Х.Шәмсетдинов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

                                                                                     Азнакай муниципаль районы  

                                                                                     Башкарма комитет карарына 

                         кушымта №1 

              «____» _________ 2019 № ______ 

 

Түләүсез йӛрүгә бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итүгә (кире кайтаруга) субсидия 

рәвешендә ӛстәмә социаль ярдәм күрсәтү чараларын күрсәтү 

ТӘРТИБЕ 

 

ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

 

1.1. Түләүсез йөрү чыгымнарын финанс белән тәэмин итүгә субсидияләр рәвешендә өстәмә 

социаль ярдәм күрсәтү тәртибе (алга таба – тәртип) Азнакай муниципаль районы бюджетыннан 

субсидия алу өчен өстәмә социаль ярдәм күрсәтү һәм аны сайлап алу механизмын билгеләү 

максатыннан эшләнгән. 

1.2. Түләүсез йөрү буенча өстәмә социаль ярдәм чаралары каралган гражданнар категориясе: 

- Азнакай муниципаль районында яшәүче һәм Бөгелмә шәһәрендә укучы инвалид балалар; 

- авыл җирендә яшәүче һәм «Азнакай мөмкинлекләре чикләнгән балалар мәктәбе» дәүләт 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә укучы балалар; 

- авыл җирендә яшәүче һәм «Актүбә интернат-мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесендә укучы балалар. 

1.3. Әлеге Тәртипнең 1.2 пунктында күрсәтелгән гражданнар категорияләре уку урыны 

булган мәгариф учреждениесенә кадәр һәм гамәлдәге автобус маршрутларында яшәү урынына 

кире кайту хокукыннан файдалана. 

Субсидия бирү максаты-транспортта бушлай йөрү өчен чыгымнарны финанс белән тәэмин 

итү (каплау). 

         1.4. Субсидия бирү өчен юридик затларны, шәхси эшкуарларны, физик затларны сайлап алу 

критерийлары булып түбәндәгеләр тора: гражданнарны (балаларны) йөртүгә бәйле эшчәнлек. 

         1.5. Субсидия тиешле финанс елына һәм план чорына Азнакай район Советы карары белән 

каралган бюджет ассигнованиеләре һәм Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына 

билгеләнгән тәртиптә расланган бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә, әлеге Тәртипнең 1.3 

пунктында күрсәтелгән максатларга бирелә.  

1.6. Чираттагы финанс елында 1.3. пунктында күрсәтелгән тиешле категорияләргә һәм (яисә) 

сайлап алу критерийларына юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга, физик затларга (алга таба 

- оешмаларга) субсидияләр бирү, агымдагы финанс елында аны бирү мөмкин булмаган очракта, 

бюджет йөкләмәләре лимитларының 1.5 пунктта күрсәтелгән җитәрлек дәрәҗәдә булмавы белән 

бәйле күрсәтелгән категорияләргә һәм (яисә) сайлап алу критерийларына туры килү-килмәүгә 

тикшерүне кабат узмыйча гамәлгә ашырырга. 

 1.7. Бушлай йөрү өчен субсидия алу хокукына гаризалар өч этапта сайлап алына: 

  беренче этап – субсидия алу хокукына оешманы сайлап алу; 

  икенче этап – исәп-хисапларны һәм вәкаләтле органнар тарафыннан тапшырылган 

документларны тикшерү процедурасы;  

  өченче этап – бушлай йөрү өчен оешма субсидиясен күчерү. 

 

2. БЕРЕНЧЕ ЭТАП - СУБСИДИЯ АЛУ ХОКУКЫНА ОЕШМАНЫ САЙЛАП АЛУ. 

2.1. Субсидия алуга дәгъва кылучы юридик затларның, шәхси эшкуарларның, физик 

затларның (алга таба - оешмалар) гаризаларын сайлап алуны юридик затларны, индивидуаль 

эшкуарларны, физик затларны субсидия алу хокукына сайлап алу комиссиясе (алга таба – 

комиссия) гамәлгә ашыра. 



2.2. Әлеге Тәртип нигезендә субсидия алуга дәгъва кылучы оешмалар Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алу секторына түбәндәге документларны җибәрәләр: 

а) әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә, субсидия күләме исәп-хисапларын кушып, 

билгеләнгән рәвештә субсидия алу хокукына оешманы сайлап алуга гариза; 

б) гамәлгә кую документлары күчермәләре; 

в) автотранспорт оешмасы җитәкчесе вәкаләтләрен раслый торган документ күчермәсе; 

д) категорияләрне раслаучы документлар. өчен административ җаваплылыкка тартылачак. 

2.2.1. Килешүне төзү (йә, товарлар җитештерү (гамәлгә ашыру), эшләр башкару, хезмәтләр 

күрсәтү белән бәйле чыгымнарны каплау тәртибендә субсидияләр бирүне җайга салучы хокукый 

акт белән субсидия бирүне җайга салучы хокукый акт тарафыннан субсидия бирү турында Карар 

кабул итү, килешү төзү каралмаган булса) яисә хокукый акт белән билгеләнгән башка датага туры 

килергә тиешле таләпләр (йә субсидияләр бирү турында карар кабул итү: 

субсидия алучыларның салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле 

процентларны (мондый таләп хокукый актта каралган очракта) түләү буенча үтәлмәгән бурычы 

булырга тиеш); 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены 

правовым актом); 

субсидия алучылар-юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында булырга 

тиеш түгел, ә субсидия алучылар-шәхси эшмәкәрләр (мондый таләп хокукый акт белән каралган 

очракта) эшчәнлеген туктатмаска тиеш); 

субсидияләр алучылар чит ил, шулай ук устав (җыелма) капиталында 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 дәүләт яисә территориянең теркәлү урыны булган чит ил юридик 

затларының катнашу өлеше булган юридик затлар булырга тиеш түгел; 

субсидия алучылар Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан акча алырга 

тиеш түгел, аннан хокукый акт, муниципаль хокукый актлар нигезендә 1.2 пунктта күрсәтелгән 

максатларга субсидияләр бирү планлаштырыла. өчен административ җаваплылыкка тартылачак. 

2.3. Эш башкару һәм комиссия секретариаты Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторына йөкләнә. 

Комиссиянең төп секретаре вакытлыча булмаганда, аның вазифасы резерв составы 

комиссиясе секретаре - Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар 

секторы белгеченә йөкләнә. 

2.4. Субсидия алу хокукына дәгъва кылучы оешманы сайлап алучы комиссия секретаре 

(алга таба-сәркатип) кергән гаризаларны кабул итә һәм терки. 

Гариза теркәлгәннән соң 2 эш көне дәвамында, сәркатип юридик затларны, шәхси 

эшкуарларны, физик затларны субсидия алу хокукына сайлап алу турында хәбәрнамәдә 

күрсәтелгән датага комиссия чакыра. 

2.5. Комиссия кергән документларны карый һәм оешманы субсидия бирү хокукына сайлап 

алу яки оешманы субсидия бирү хокукына сайлап алудан баш тарту турында беркетмә рәвешендә 

карар чыгара. 

2.6. Комиссия карары кабул ителгәннән соң 2 эш көне дәвамында, сәркатип кабул ителгән 

карар турында оешмага хәбәр итә. 



Оешманы субсидия алуга сайлап алу турында карар кабул иткәндә, беркетмә секретарь 

тарафыннан Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исәп һәм хисап бүлегенә 

җибәрелә. 

2.7. Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигезләр: 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларның 2.2 пункты белән билгеләнгән 

таләпләргә туры килмәве. күрсәтелгән документларны тапшырмау яисә тулы күләмдә тапшырмау 

(тапшыру) ; 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөрес булмавы. 

3. Икенче этап – исәп-хисапларны һәм вәкаләтле органнар тарафыннан тапшырылган 

документларны тикшерү процедурасы. 

 

3.1. Бушлай йөрү хокукыннан файдаланучы укучыларның исәбен муниципаль яисә дәүләт 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе алып бара (алга таба-мәгариф учреждениесе 

администрациясе). 

3.2. Бушлай йөрү хокукына документ булып билгеләнгән формадагы юл билеты тора. 

3.3. Юл йөрү билетларын алу өчен мәгариф учреждениесе администрациясе, 

планлаштырылган елга кадәрге елның 2 сентябреннән дә соңга калмыйча, һәм уку елы дәвамында 

планлаштырылган айның 25 числосыннан да соңга калмыйча, вәкаләтле органга, 1.2 пунктында 

каралган укучылар исемлеген, яшәү урынын күрсәтеп (торак пункт исеме) кушып, ирекле формада 

гариза тапшыра.  

Гариза һәм укучылар исемлеге мәгариф учреждениесе җитәкчесе имзасы белән раслана һәм 

мөһер белән раслана. 

3.4. Вәкаләтле орган 5 календарь көн дәвамында җыелма гариза формалаштыра һәм 

автотранспорт оешмасына, сайлап алынган һәм юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик 

затларны сайлап алу турында мәгълүматны Интернет – мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә 

(http//aznakayevo.tatar.ru) Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыра. 

3.5. Автотранспорт оешмалары мәгариф учреждениеләре җитәкчеләренә ярты елга 1 тапкыр, 

укучыларның фактта йөрүен ай саен чагыштырып торалар. 

3.6. Укучының юл йөрү билеты исемле. Укучы тарафыннан бирелгән юл йөрү билетын 

башка затка яңадан рәсмиләштерү рөхсәт ителми. Укучының йөрү билеты анда күрсәтелгән 

маршрут һәм гамәлдә булу срогы дәвамында гына гамәлдә. Җәйге каникуллар вакытында (1 

июньнән 31 августка кадәр) түләүсез йөрү рөхсәт ителми. 

Юл билеты югалган очракта, законлы хуҗасы яки аның законлы вәкилләре бу факт турында 

башка затлар тарафыннан кулланылмасын өчен мәгариф учреждениесе администрациясенә язма 

гариза бирергә тиеш. 

3.7. Автотранспорт оешмасы һәр ай ахырында вәкаләтле органга түбәндәгеләрне җибәрә: 

- транспортта бушлай йөрү билетларының факттагы саныннан һәм тиешле маршрутлар 

буенча йөрү билетының бәясеннән, укучыларның фактта йөрү саныннан чыгып, түләүсез йөрү 

чыгымнарын исәпләү һәм аларны исәп-хисаптан соң килүче айның 5 числосына кадәр бирә; 

- башкарылган эшләрне (хезмәтләрне) кабул итү - тапшыру буенча 3 яклы актны Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының исәп-хисап бүлегенә, автотранспорт оешмасы һәм 

вәкаләтле орган арасында имзаланган исәп-хисаптан соң килүче айның 5 числосына кадәр җибәрә. 

3.8. Вәкаләтле орган, Документлар тапшырылганнан соң, 5 календарь көн эчендә, 

автотранспорт оешмасы хисап айында хезмәт күрсәтүләр өчен түләнергә тиешле чыгымнарның 

исәп-хисапларын тикшерә. 

3.9. Вәкаләтле орган чыгымнарның исәп-хисапларын Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының исәп-хисап бүлегенә, мәгариф учреждениесе администрациясе белән 

килештергәннән соң җибәрә. 

4. СУБСИДИЯ КҮЛӘМЕН ИСӘПЛӘҮ ТӘРТИБЕ 

4.1. Субсидиянең гомуми күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

С i = C авыл i (сум) + С Азнакай i(сум) + C Бөгелмә i (сум) + С шәһәр i(сум); 

где: 



С i – түләүсез йөрү өчен чыгымнарны каплауга субсидияләрнең гомуми күләме i – айда,сум; 

С авыл i – авылларда укучыларның авылга бушлай йөрү чыгымнарын каплауга субсидияләр i 

- ай, сум; 

Азнакайдан i – Азнакай шәһәрендә урнашкан авыл укучылары өчен «Актүбә мөмкинлекләре 

чикләнгән балалар өчен интернат-мәктәбе»  ДБМУ укучылары өчен бушлай йөрү чыгымнарын 

кайтаруга субсидияләр i – айда, сум; 

 Бөгелмәдән i – Бөгелмә шәһәрендә укучы инвалид балаларның бушлай йөрүенә бәйле 

чыгымнарны каплауга субсидияләр i – айда, сум. 

Шәһәредән i - авыл җирендә яшәүче һәм Азнакай мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен 

мәктәптә укучы балаларның бушлай йөрүенә бәйле чыгымнарны каплауга субсидияләр. 

4.2. Субсидияләр күләме йөрү билетының бәясе һәм укучыларның факттагы саны бәясеннән 

чыгып исәпләнә: 

С село i = C п б i j * К уч i, 

кайда: 

Авыл  i – авыл укучылары өчен авылларда бушлай йөрү чыгымнарын каплауга субсидияләр в i  

айда, сум; 

 пб i j – билет бәясе j –  маршрут буенчав i айда, сум; 

К уч i – укучыларның факттагы саны в i айда, кеше. 

Автотранспорт оешмасының маршрут автобусларында авылдан авылга йөрү билетының бәясен 

исәпләү (С пб i j): 

С п б  i j = E c i j * П с i j (сум); 

кайда: 

С пб авыл i j – билет бәясе буенча j – маршрут  j –айда, сум; 

E a i j – маршрут автобусының йөрү саны j – маршрут j – айда, тапкыр; 

П с i j – бер тапкыр йөрү бәясе j –  маршрут автотранспорт оешмасының Шәһәр яны маршрутлары 

буенча расланган тарифлар нигезендә i – айда, сум. 

4.3. Субсидияләр күләме йөрү билетының бәясе һәм укучыларның факттагы саны 

бәясеннән чыгып исәпләнә: 

Азнакайдан  i = C п б i j * К уч i , 

кайда: 

Азнакайдан  i – Азнакайда укучыларның бушлай йөрүенә бәйле чыгымнарны кайтаруга 

субсидияләр  i – айда, сум; 

C пб i – билет бәясе j –  маршрут буенча  i –айда, сум; 

К уч i – укучыларның факттагы саны i - айда, кеше. 

 

Азнакай шәһәрендә урнашкан авылдан мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен “Актүбә интернат-

мәктәбендә” укучылар өчен юл билетының бәясен исәпләү : 

 

С п б i j= E a i * П с а i j (сум); 

кайда: 

С п б  i j – Азнакайдан юл билетының бәясе, сум; 

Е а i – маршрут автобусының Азнакайга баруы i – айда, тапкыр; 

П с а i j – бер тапкыр йөрү бәясе j –  маршрут буенча  авылдан Азнакай шәһәренә кадәр  i –  айда, 

автотранспорт оешмасының Шәһәр яны маршрутлары буенча расланган тарифлар нигезендә, сум. 

4.4 Бөгелмә шәһәрендә укучы инвалид укучылар өчен юл билетының бәясен исәпләү: 

С п б Бөгелмә = C п б i j * К уч i , 

кайда: 

С п б Бөгелмә – Бөгелмә шәһәрендә укучы инвалид укучылар өчен юл билетының бәясе, сум; 

К уч i- укучыларның факттагы саны  i - айда, кеше. 

Азнакайдан Бөгелмә шәһәрендә, инвалид укучылар өчен юл билетының бәясен исәпләү: 

 (С пб i j): 

С п б  i j = E Б i j * П с i j (сум); 



кайда: 

С пб авыл i j – билет бәясе  j – ому маршруты буенча  j – айда, сум; 

Е Б i – Азнакай шәһәреннән Бөгелмә шәһәренә һәм кире якка маршрут автобусының йөрү саны  i – 

айда, тапкыр; 

П а Б i – Азнакай шәһәреннән Бөгелмә шәһәренә кадәр бер тапкыр йөрү бәясе  i – айда, 

автотранспорт оешмасының Шәһәр яны маршрутлары буенча расланган тарифлар нигезендә, сум. 

4.5.  Субсидияләр күләме йөрү билетының бәясе һәм укучыларның факттагы саны бәясеннән 

чыгып исәпләнә:С шәһәр i = C п б i j * К уч i, 

кайда: 

С шәһәр  i – авыл укучылары өчен авылларда бушлай йөрү чыгымнарын каплауга субсидияләр  i – 

айда, сум; 

C пб i – билет бәясе j –  маршрут буенча  i –айда, сум; 

К уч i – укучыларның факттагы саны i - айда, кеше. 

   «Азнакай мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәктәптә» белем алучы һәм авыл 

җирендә яшәүче балалар өчен юл билетының бәясен исәпләү: 

C п б i j = E a i * П с а i j (сум); 

кайда: 

C п б i j – Азнакайдан юл билеты бәясе, сум; 

Е а i – маршрут автобусының Азнакайга баруы в i – айда, тапкыр; 

П с а i j – бер тапкыр йөрү бәясе  j –  маршрутбуенча авылдан Азнакай шәһәренә каәр  i – айда, 

автотранспорт оешмасының Шәһәр яны маршрутлары буенча расланган тарифлар нигезендә, сум. 

 

5. Ӛченче этап – бушлай йӛрү ӛчен субсидия алучы оешмаларга субсидия күчерү. 

 

5.1. Субсидия бирү тәртибе һәм шартлары, бюджет акчаларын алучы һәм субсидия алучы 

буларак, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты арасында тиешле субсидия төре өчен 

«Азнакай муниципаль районының Финанс - бюджет палатасы» МКУ (алга таба-килешү) 

билгеләнгән типовой форма нигезендә Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле 

бюджетыннан субсидия бирү турында килешү төзү тәртибе нигез булып тора. 

5.2. Субсидияләр бирү турындагы килешүдә якларның хокуклары һәм бурычлары, акча 

средстволарын күчерү шартлары һәм тәртибе, хисап бирү шартлары һәм тәртибе, килешүнең 

гамәлдә булу срогы, аның үтәлешен тикшереп тору, бүлеп бирелгән субсидиянең нәтиҗәлелеге 

якларның һәм күрсәткечләренең җаваплылыгы, килешүне өзү тәртибе, финанс елында Хисап 

финанс елында кулланылмаган субсидия калдыгын кире кайтару тәртибе булырга тиеш. 

5.3. Субсидия алучының нәтиҗәлелек күрсәткече булып бюджет акчаларыннан максатчан 

файдалану тора. 

5.4. Субсидия алученең Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты, «Татарстан 

Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап 

палатасы» муниципаль казна учреждениясе һәм «Азнакай муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы» муниципаль казна учреждениясе тарафыннан алучының аны бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерү буенча финанс тикшерүе уздыруга ризалыгы булуы 

мәҗбүри шарт булып тора. 

5.5. Азнакай муниципаль районы бюджетыннан түләүсез йөрү өчен чыгымнарны финанс 

ягыннан тәэмин итүгә (кире кайтаруга) оешмаларга субсидияләр күчерү өчен нигез булып тора: 

- түләүсез йөрү өчен субсидия алу хокукына сайлап алу беркетмәсе; 

– башкарылган эшләрне (хезмәтләрне) кабул итү-тапшыру акты);  

- бушлай йөрү өчен чыгымнарны исәпләү. 

5.6. Субсидияне күчерү Федераль казначылыкның территориаль органына субсидия 

алучыга акчалата йөкләмә өчен түләү документлары тапшырганнан соң икенче эш көненнән дә 

соңга калмыйча Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исәп һәм хисап бүлеге 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

5.7. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» МКУ һәм» 



Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы «МКУ тарафыннан аларга субсидияләр 

бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен мәҗбүри тикшерәләр. 

    5.8.   Субсидия алучы хисап елыннан соң киләсе елның 1 мартыннан да соңга 

калмыйча гражданнарны йөртүгә бәйле чыгымнарны каплауга бәйле финанс чыгымнары һәм 

Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан 

бирелгән субсидияне максатчан файдалану турында хисап бирергә бурычлы. 

 

6. СУБСИДИЯЛӘРНЕ КИРЕ КАЙТАРУ ТӘРТИБЕ. 

 

6.1. Субсидия алучының аны бирү шартларын бозган очракта, субсидияләрне күчерү 

тәртип бозуларны бетергәнчегә кадәр туктатыла. 

6.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы,» Азнакай 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы «муниципаль казна учреждениесе үткәргән 

тикшерүләр нәтиҗәләре, субсидияләр бирү максатларын, тәртибен һәм шартларын бозу фактлары, 

шулай ук субсидия бирүнең нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешмәү очраклары ачыкланса, тиешле 

акчалар Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты таләбе алынганнан соң 60 көн эчендә 

Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетына кире 

кайтарылырга тиеш. 

6.3. Күрсәтелгән акчаларны Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетына кире кайтарудан баш тарткан очракта, аларны түләтү суд 

тәртибендә башкарыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азнакай муниципаль район бюджетыннан 

түләүсез йөрү өчен чыгымнарны финанс 

белән тәэмин итү (кайтару) өчен 

субсидияләр бирү тәртибенә 1 нче 

кушымта 
  

Юридик затларны, шәхси 

эшмәкәрләрне, физик затларны 

сайлап алу 

комиссиясенә____________________

_________ 

       (оешма исеме) 

адрес: _________________________ 

«____»______________ 201__ел 

 
 

 

Юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик затларны сайлап алуга 

ГАРИЗА 

 

Мөрәҗәгать итүче оешманы (юридик зат, шәхси эшмәкәр, физик зат) түләүсез 

йөрү өчен субсидия алу хокукына сайлап алуны тәэмин итүегезне сорыйм. 

Гариза бирүче-оешманың характеристикасы: 

- основные направление деятельности __________________________________; 

- әлеге өлкәдә эш тәҗрибәсе _________________________________________; 

 

Субсидия күләмен исәпләү: 

 
торак пункт бер тапкыр бару 

бәясе 

айга бер тапкыр 

йөрүнең уртача айлык 

саны 

1 айга 1 укучы 

өчен юл 

билетының бәясе, 

сум 

йөртелгән 

укучылар 

саны 

бер айга 

кирәкле 

субсидия 

күләме, сум. 

      

      

 

 

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

Баш хисапчы (бары учреждениеләр өчен генә) ___________ ____________________ 



                                                 (имза)  (имза расшифровксыа)    
 

М.П. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Азнакай муниципаль районы 

                                                   Башкарма комитет карарына 

                        кушымта №2 

                                                                                      «_____» _________ 2019 № ______ 

  

 

Түләүсез йӛрү ӛчен чыгымнарны каплауга субсидия алу хокукына юридик затларны, 

шәхси эшкуарларны, физик затларны сайлап алу буенча 

комиссия составы 

Комиссия рәисе 

Сөләйманова Г.Г. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча 

урынбасары 

Рәис урынбасары 

Гыйләҗев Д.Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары 

Комиссия секретаре: (Тӛп состав) 

Шәйхевәлиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторы мөдире 

        (Резерв состав) 

Шәйхетдинова Р.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторының әйдәп 

баручы белгече 

Комиссия әгъзалары 

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

палатасы " муниципаль казна учреждениесенең 

бюджет бүлеге начальнигы урынбасары 

Рахманов А.М. “Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе” начальнигы 

Гәрәева Р.Н. “Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе” әйдәп баручы 

белгече 

Фәрхетдинов Д.З. “Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе " МКУ ҮБ бүлеге 

башлыгы 

 

 

                                                                       


