ПРИКАЗ
31.07.2019

БОЕРЫК
Казан шәһәре

№ 399

Формаларын раслау турында кирәкле
документлар бирү өчен Татарстан
Республикасы бюджетыннан субсидияләр
җирле
бюджетларга.
Алга
киткән
социаль-икътисадый
үсеш
территорияләрен үстерү бүлекчәләре
булдыруга бәйле рәвештә җирле үзидарә
органнары эшчәнлеген финанс белән
тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен
финанслашу
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.12.2018 ел, № 1234
карарын тормышка ашыру «Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләрен
үстерү бүлекчәләре булдыруга бәйле рәвештә җирле үзидарә органнары эшчәнлеген
финанс ягыннан тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашуга Татарстан
Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы җирле бюджетларына
субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» :
1. Раслау: алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләрен үстерү
бүлекчәләре булдыруга бәйле рәвештә җирле үзидарә органнары эшчәнлеген финанс
ягыннан тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашуга Татарстан
Республикасы бюджетыннан субсидия бирүгә гариза формасы;
алга киткән социаль-икътисадый үсеш территорияләрен үстерү бүлекчәләре
булдыруга бәйле рәвештә җирле үзидарә органнары эшчәнлеген финанс ягыннан
тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашуга Татарстан Республикасы
бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешү формасы (алга таба – килешү).
2. Территориаль үсеш Идарәсенең муниципаль берәмлекләрне үстерү бүлегенә
(Ю.С.Зареева) тәэмин итәргә: субсидия бирү тәртибе нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль берәмлекләреннән субсидияләр алуга гаризаларны кабул
итү һәм теркәү;

субсидия бирү тәртибендә билгеләнгән таләпләргә һәм шартларга туры килүкилмәү буенча муниципаль берәмлекләр тарафыннан бирелә торган субсидия бирүгә
гаризаларны, башка документларны тикшерү;
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре белән килешүләр
проектларын әзерләү һәм аларны төзү; әлеге боерык таләпләре һәм субсидия бирү
тәртибе нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләреннән хисап
җыю һәм тикшерү.
3. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны урынбасарга йөкләргә
министр А.Д. Шәмсиева.

Министр

Ф. С. Габделганиев

Татарстан Республикасы
Икътисад министрлыгы боерыгы
белән расланды
алдыннан «31»07. 2019 ел № 399
Рәвеш

Гариза
Татарстан Республикасы бюджетыннан социаль-икътисадый үсешнең алдан баручы
территорияләрен үстерү бүлекчәләрен булдыруга бәйле рәвештә җирле үзидарә
органнары эшчәнлеген финанс белән тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен
финанслашуга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү өчен
алдыннан «___» ___________ 20___ ел
на 20___ ел
___________________________________________________________________
(Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) исеме)

№ п/п

Чыгымнар юнәлешләре *

Гомуми
сумма (сум.)

шул исәптән:
Татарстан
Муниципаль
Республикасы
берәмлек
Бюджеты
бюджеты

1
2
3
4
БАРЛЫГЫ
Башкарма комитет җитәкчесе ________________________________________________ Татарстан
Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) – Алучы:
ФӘИ: ______________________________ Имза ____________
«___» _________ 20 __ ел.
Финанс хезмәте начальнигы _______________________________________________ Татарстан
Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы)
ФӘИ: ______________________________ Имза ____________
«___» _________ 20 __ ел.
Документлар исемлеге:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Акчаларны баш бүлүче үткәргән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, әлеге Тәртиптә билгеләнгән
субсидияләр бирү максатларын һәм шартларын бозу факты ачыкланган очракта, тиешле акчалар
билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылырга тиеш.

Татарстан Республикасы
Икътисад министрлыгы боерыгы
белән расланды
алдыннан «___» _______2019 ел.
№_____

Рәвеш

КИЛЕШҮ
ЧЫГЫМ ЙӨКЛӘМӘЛӘРЕН ФИНАНСЛАШУГА ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫННАН СУБСИДИЯЛӘР БИРҮ ТУРЫНДА
АЛГА КИТКӘН СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ ҮСЕШ ТЕРРИТОРИЯЛӘРЕН
ҮСТЕРҮ БУЕНЧА БҮЛЕКЧӘЛӘР ТӨЗҮ БЕЛӘН
Казан шәһәре
« _____»__________ел

№__________

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, алга таба - «Министрлык»
дип атала, йөзендә __________________________________________________,
гамәлдә булган нигезендә _______________________________________________,
бер яктан, __________________________________________________, исеме алга
таба «Алучы» йөзендә _______________________________________________,
гамәлдә булган нигезендә ___________________________, икенче яктан, алга таба
«Яклар» дип аталачак, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә, алгарышлы
социаль-икътисадый үсеш территорияләрен үстерү бүлекчәләрен булдыруга бәйле
рәвештә, җирле үзидарә органнары эшчәнлеген финанс белән тәэмин итү буенча
чыгым йөкләмәләрен финанслашуга Татарстан Республикасы бюджетыннан
Татарстан Республикасы җирле бюджетларына субсидия бирү тәртибе нигезендә
"Яклар" дип аталачак., «Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләрен
үстерү бүлекчәләрен төзүгә бәйле рәвештә җирле үзидарә органнары эшчәнлеген
финанс ягыннан тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен
Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга субсидияләр бирү
тәртибен раслау турында» 2018 елның 26 декабрендәге №1234 Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган (алга таба –
субсидияләр бирү тәртибе) әлеге Килешүне түбәндәгеләр турында төзеделәр:

I.

Килешү Предметы

1.1. Әлеге килешүнең предметы булып Татарстан Республикасы
бюджетыннан ____ 2019 елда алучы бюджетына субсидияләр бирү тора субсидия
акчаларын тоту юнәлешләре турындагы смета нигезендә алгарышлы социальикътисадый үсеш территориясен үстерү бүлекчәсен төзүгә бәйле рәвештә алучы
эшчәнлеген финанс белән тәэмин итү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашуга
_____ елда, №4 кушымтада әлеге килешүгә карата билгеләнгән тәртиптә.
II. Субсидияләр бирүне финанс белән тәэмин итү
2.1. Субсидия Министрлыкка, Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын
алучы буларак, әлеге килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатка җиткерелгән
бюджет йөкләмәләре лимитлары нигезендә түбәндәге күләмдә бирелә: БК коды
буенча __________ (______________) сум 00 тиен.
III.

Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе

3.1. Субсидия алучы тарафыннан Министрлыкка_______елга бюджет
ассигнованиеләре алучы бюджетында бюджет ассигнованиеләре булуын раслаучы
документлар тапшырганда, әлеге килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максат өчен
чыгым йөкләмәләренең гомуми күләменең кимендә биш проценты күләмендә
субсидия бирү тәртибе нигезендә бирелә.
3.2. Субсидияне күчерү Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә
гамәлгә ашырыла:
3.2.1. Федераль казначылыкның территориаль органында ачылган алучының
шәхси счетына;
3.2.2. әлеге килешүнең 2.1 пунктында күрсәтелгән күләмдә әлеге килешү
төзелгән көннән алып эш көннәрендә исәпләп чыгарыла торган биш көнлек срокта
исәпләнә.
IV. Якларның хокуклары һәм бурычлары
4.1. Министрлык йөкләнә:
4.1.1. әлеге килешүнең III бүлеге нигезендә субсидия бирүне тәэмин итәргә;
4.1.2. субсидия алучы тарафыннан тапшырыла торган әлеге килешүнең 3.1
пунктында күрсәтелгән документларны, шул исәптән субсидия бирү
тәртибенә туры килү-килмәүне тикшерүне гамәлгә ашырырга.
4.1.3. әлеге килешүнең 3.2 пункты нигезендә күрсәтелгән алучы счетына
субсидия күчерүне тәэмин итәргә;

4.1.4. субсидия бирүнең нәтиҗәлелегенең (нәтиҗәлелегенең) максатчан
күрсәткече мәгънәләрен әлеге килешүгә № 1 кушымта нигезендә билгеләргә.;
4.1.5. әлеге килешүнең 4.1.4 пункты нигезендә Министрлык тарафыннан
билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткече күрсәткечләренә ирешүне, килешүнең 2 нче
кушымтасында билгеләнгән форма буенча, әлеге килешүнең 4.3.4.2 пункты
нигезендә тәкъдим ителгән нәтиҗәлелек күрсәткече зурлыгына ирешү турындагы
хисап
нигезендә,
Министрлык
тарафыннан
билгеләнгән
нәтиҗәлелек
күрсәткечләренә ирешүне бәяләүне гамәлгә ашыру;
4.1.6. планлы һәм (яки) планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы белән, субсидия
бирү тәртибендә һәм әлеге килешүдә билгеләнгән субсидия бирү тәртибен,
максатларын һәм шартларын үтәүне контрольдә тотуны гамәлгә ашыру:
4.1.6.1. Министрлыкның урнашкан урыны буенча:
4.1.6.1.1. килешүнең 4.3.4.1 пункты нигезендә бирелгән килешүнең 3 нче
кушымтасында билгеләнгән форма буенча субсидиядән файдалану турында
хисапларны;
4.1.6.1.2. № 2 кушымтада әлеге килешүгә карата билгеләнгән форма буенча
нәтиҗәлелекнең максатчан күрсәткече күрсәткечләренә ирешү турындагы хисап;
4.1.6.1.3. әлеге килешүнең 4.3.5 пункты нигезендә Министрлык запросы
буенча алучы тарафыннан тапшырылган башка документлар;
4.1.6.2. алучы урнашкан урын буенча субсидияне куллануга бәйле алучы
тарафыннан ясалган операцияләрне документаль һәм факттагы анализлау юлы
белән;
4.1.7. Министрлык тарафыннан яисә дәүләт финанс тикшерүе органыннан
алучының субсидия бирү тәртибендә һәм әлеге Килешүдә каралган субсидия бирү
тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу факты турында мәгълүмат, шул исәптән
әлеге килешү нигезендә алучы тарафыннан тапшырылган документларда дөрес
булмаган белешмәләр күрсәтелгән таләптә билгеләнгән күләмдә һәм срокларда
Татарстан Республикасы бюджетына субсидияне кире кайтару турындагы таләпне
җибәрергә.;
4.1.8. алучыга җибәрелгән тәкъдимнәрне, документларны һәм башка
мәгълүматны, шул исәптән әлеге килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә, аларны алган
көннән соң 10 эш көне эчендә карап тикшерергә һәм алучыга кабул ителгән карар
турында хәбәр итәргә;
4.1.9. әлеге килешүнең үтәлешенә бәйле мәсьәләләр буенча алучыга әлеге
килешүнең 4.4.2 пункты нигезендә мөрәҗәгать алынганнан соң 15 эш көне эчендә
аңлатмаларны җибәрергә;
4.1.10.
Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидияләр бирү
тәртибе нигезендә башка йөкләмәләрне үтәргә.

4.2. Министрлык хокуклы:
4.2.1. билгеләнгән тәртиптә ____ елда ____ елда файдаланылмаган субсидия
калдыгы (юклыгы) турында Карар кабул итәргә, әлеге килешүнең I бүлегендә
күрсәтелгән максатка;
4.2.2. алучыдан субсидия бирү тәртибендә һәм әлеге килешүдә билгеләнгән
субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын үтәүне контрольдә тоту
өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматны әлеге килешүнең 4.1.6 пункты
нигезендә соратып алырга;
4.2.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидия бирү тәртибе
нигезендә башка хокукларны гамәлгә ашыру.
4.3. Алучы түбәндәгеләрне:
4.3.1. әлеге килешүнең 3.1 пункты нигезендә Министрлыкка документларны
тапшырырга;
4.3.2. әлеге килешүнең 1.1 пункты нигезендә чыгым йөкләмәләрен
финанслашуга субсидияне җибәрергә;
4.3.3. әлеге килешүнең 4.1.4 пункты нигезендә Министрлык тарафыннан
билгеләнгән нәтиҗәлелекнең максатчан күрсәткечләренә ирешүне тәэмин итү;
4.3.4. министрлыкка тапшыру:
4.3.4.1. әлеге килешүнең 4.1.6.1.1 пункты нигезендә субсидиядән файдалану
турында хисап хисап хисап хисап хисап кварталыннан соң килүче айның 7
числосыннан да соңга калмыйча;
4.3.4.2. әлеге килешүнең 4.1.4 пункты нигезендә нәтиҗәлелек күрсәткечләренә
ирешү турындагы хисап хисап елыннан соңгы 7 эш көненнән дә соңга
калмыйча;
4.3.5. әлеге килешүнең 4.2.2 пункты нигезендә субсидия бирү тәртибен,
максатларын һәм шартларын үтәүне тикшереп тору өчен кирәкле
документларны һәм мәгълүматны Министрлык запросы буенча әлеге таләп
алынган көннән биш эш көне эчендә җибәрергә;
4.3.6. министрлыктан әлеге килешүнең 4.1.7 пункты нигезендә таләп алынган
очракта:
4.3.6.1. күрсәтелгән таләптә билгеләнгән срокларда субсидия бирү тәртибен,
максатларын һәм шартларын бозу фактларын(ы) бетерү;
4.3.6.2. субсидияне күрсәтелгән таләптә билгеләнгән күләмдә һәм срокларда
Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарырга.;
4.3.7. агымдагы финанс елының беренче 15 эш көне дәвамында, Татарстан
Республикасы бюджеты кеременә файдаланылмаган субсидия калдыгын кире
кайтару (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә);

4.3.8. министрлыкка
әлеге
килешү
нигезендә
тапшырыла
торган
белешмәләрнең тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итәргә;
4.3.9. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидияләр бирү тәртибе
нигезендә башка йөкләмәләрне үтәргә, шул исәптән субсидия акчаларын
максатчан һәм нәтиҗәле файдалануны тәэмин итәргә.
4.4. Алучы хаклы:
4.4. Алучы хаклы:
4.4.1. әлеге килешүгә үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдимнәрне, шул
исәптән әлеге үзгәрешнең финанс-икътисадый нигезләмәсе булган мәгълүмат
кушымтасы белән субсидия күләмен үзгәртү кирәклеге ачыкланган очракта,
министрлыкка җибәрергә;
4.4.2. әлеге килешүнең үтәлешенә бәйле аңлатма алу максатыннан
министрлыкка мөрәҗәгать итәргә;
4.4.3. әлеге килешү нигезендә (булган очракта) алынган, әлеге килешүнең 1
бүлегендә күрсәтелгән максатларда түләүләрне гамәлгә ашыруга, әлеге килешүнең
4.2.1 пункты нигезендә, Министрлык тарафыннан тиешле карар кабул ителгән
очракта, субсидияләр калдыгын (булган очракта) 20 ____елда әлеге килешү
нигезендә алынмаган (булган) итеп җибәрергә;
4.4.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидияләр бирү тәртибе
нигезендә башка хокукларны гамәлгә ашыру.
V.

Якларның Җаваплылыгы

5.1. Әлеге килешү шартларын үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән очракта
яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы.
VI.

Йомгаклау нигезләмәләре

6.1. Әлеге Килешүне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә яклар арасында
барлыкка килгән бәхәсләр алар тарафыннан, мөмкин булган очракта, тиешле
беркетмәләрне яисә башка документларны рәсмиләштерү белән сөйләшүләр уздыру
юлы белән хәл ителә. Килешүгә ирешмәгән очракта яклар арасындагы бәхәсләр суд
тәртибендә хәл ителә.
6.2. Әлеге Килешү һәр як исеменнән эш итү хокукына ия булган, әмма әлеге
килешүнең 2.1 пунктында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитларын иртәрәк
җиткермәүче затлар тарафыннан имзаланган көннән үз көченә керә һәм 20 _ елның
31 декабренә кадәр гамәлдә була.
6.3. Әлеге килешүгә үзгәрешләр кертү яклар килешүе буенча гамәлгә
ашырыла һәм әлеге килешүгә Өстәмә килешү рәвешендә рәсмиләштерелә.

6.4. Әлеге килешүне өзү очракта мөмкин:
6.4.1. әверелдерү яки бетерү алучыга;
6.4.2. субсидия бирү тәртибендә һәм әлеге килешүдә билгеләнгән субсидия
бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу.
6.5. Әлеге Килешүне алучы әлеге килешүдә билгеләнгән нәтиҗәлелек
күрсәткечләрен яисә әлеге килешүдә билгеләнгән башка күрсәткечләрне
берьяклы тәртиптә өзәргә мөмкин.
6.6. Әлеге Килешү яклар тарафыннан ике нөсхәдә, һәр як өчен берәр нөсхәдә
кәгазь документ рәвешендә төзелгән.
VII. Юридик адреслар һәм якларның реквизитлары
Министрлык Исеме:
Кулланучы Исеме: _______
__________________________________
_______________________________
Урнашу урыны:_________________
Урнашу урыны:_______________
_________________________________
________________________________
Алучы Банкы:__________________
Алучы Банкы: ________________
__________________________________
________________________________
БИК______________________________
Алучы:_____________________
Хәбәрчеләр
исәбенә
_______________________________
_________________________
БИК___________________________
Исәп-хисап _____________________
Хәбәрчеләр
исәбенә
Алучы:_______________________
_______________________
__________________________________
Исәп-хисап __________________
Татарстан
Республикасы
Финанс
Шәхси исәп ____________________
министрлыгында
шәхси
счет
ИНН/КПП_______________________
________________
ОГРН___________________________
ИНН/КПП ____________________
ОКТМО_________________________
ОГРН_____________________________
КВД____________________________
ОКПО____________________________
Администраторлар классификаторы
ОКТМО___________________________
керемнәр һәм чыгымнар
ОКВЭД___________________________

VIII.
Министрлык:
_____________/_______________/
(имза)

(ФИА.)

Якларның Имзалары
Алучы:
_____________/_______________/
(имза )

(ФИА.)

Кушымта № 1
Татарстан
Республикасы
бюджетыннан
социальикътисадый үсештән алда
баручы
территорияләрне
үстерү
бүлекчәләре
булдыруга бәйле рәвештә
җирле үзидарә органнары
эшчәнлеген финанс белән
тәэмин итү буенча чыгым
йөкләмәләрен финанслашуга
субсидияләр бирү турында
килешүгә
алдыннан «____» ______20__
№ ____

Субсидия бирүнең нәтиҗәлелегенең (нәтиҗәлелегенең) максатчан
күрсәткеченең әһәмияте

Чараның исеме

Максатчан
күрсәткеч
исеме

Максатчан
күрсәткечнең
пландагы әһәмияте

Максатчан күрсәткеч
күрсәткечләренә ирешү
планлаштырылган Срок

п/п
2

3

4

5

Министрлык:

Алучы:

_____________/________________/

_____________/________________/

(имза)

(ФИА.)

(имза )

(ФИА.)

Кушымта № 2
Татарстан
Республикасы
бюджетыннан
социальикътисадый
үсештән
алда
баручы территорияләрне үстерү
бүлекчәләре булдыруга бәйле
рәвештә
җирле
үзидарә
органнары эшчәнлеген финанс
белән тәэмин итү буенча чыгым
йөкләмәләрен
финанслашуга
субсидияләр
бирү
турында
килешүгә
алдыннан «____» ______20__ №
____

Бару
_____________/__________________
«__» _________________20__ елда
Хисап
турында дәрәҗәсенә ирешү максатчан күрсәткеченнән нәтиҗәлелеген торышына
«__» _______ 20___елда
Кулланучы Исеме ________________________________________________
Ешлык: еллык
Чараның
исеме
п/п

Максатчан
күрсәткеч
исеме

2

Максатчан
күрсәткечнең
пландагы
әһәмияте

3

4

Хисап датасына План
карата максатчан үтәлеше
күрсәткечкә
проценты
ирешелгән

5

6

Тайпылышның
сәбәбе

7

Хисап бирде:
Җитәкче
(вәкаләтле зат)
_________________ / __________________
вазифа,, имза,, имза расшифровка)

Хисап кабул ителде:
Заместитель министра

Башкаручы
_________________ / __________________
(вазифа,, имза, расшифровка имза, телефон)

Муниципаль берәмлекләрне үстерү бүлеге башлыгы
_________________ / __________________
(имза, имза расшифровка)

Алучы:

Министрлык:
____________/________________/
(имза)

________________/____________
(имза, имза расшифровка)

(ФИА.)

_____________/________________/
(имза)
(ФИА.)

Кушымта № 3
алга киткән социаль-икътисадый
үсеш территорияләрен үстерү
бүлекчәләре булдыруга бәйле
рәвештә җирле үзидарә
органнары эшчәнлеген финанс
белән тәэмин итү буенча чыгым
йөкләмәләрен финанслашуга
Татарстан Республикасы
бюджетыннан субсидияләр бирү
турында килешүгә
алдыннан «____» ______20__ №
___
Бару
_________/__________________
«__» _______________20__ елда
Хисап
субсидия куллану турында «___»_______ 20___ ел.
Кулланучы Исеме __________________________________________________
Периодичность: квартал, еллык
Үлчәү берәмлеге: сум (ун билгегә кадәр төгәллек белән))
Күрсәткеч исеме

1
Ел башына субсидия калдыгы, барлыгы:
шул исәптән:
ихтыяҗ расланган
Татарстан Республикасы бюджетына кире
кайтарылырга тиешле
Барлыгы акча керде:
шул исәптән:
Татарстан Республикасы бюджетыннан
узган еллар дебитор бурычы
Чыгымнар буенча түләүләр, Барлыгы:
шул исәптән:
Персоналга түләүләр, Барлыгы:
алардан:
Эш һәм хезмәт күрсәтү:
алардан:
алардан:
Счеттан төшү:
алардан:
Аларны депозитларга, башка финанс
инструментларына урнаштыру максатларында акча
күчерү (федераль законнарда максатчан чараларны
мондый урнаштыру мөмкинлеге каралган булса),
барлыгы:
алардан:

Код

Код
субсидия
тоту
юнәлешләре

2
100
110
120
200

3
х
х
х

210
220
300
310

х
х

320

0200

330

0300

340

0420

350

0610

360

0620

0100

Сумма (сум)
Хисап
ел
чоры
башынна
н бирле
үсүче
нәтиҗә
4
5

Россия Федерациясе бюджет системасы
370
0810
бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка
түләүләр, Барлыгы:
алардан:
Башка түләүләр, Барлыгы:
380
0820
алардан:
Түләүләр буенча ахыргы исәп-хисаплар, барлыгы: 390
алардан:
Татарстан Республикасы бюджетына, барлыгы:
400
х
шул исәптән:
410
х
максатчан билгеләнеше буенча тотылмаган
420
х
штраф санкцияләрен куллану нәтиҗәсендә
500
х
Калдыгы субсидия хисап чоры ахырына, барлыгы, 510
х
шул исәптән:
шул ук максатка юнәлдерергә кирәк
520
х
Кушымта: чараларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны раслаучы документлар
күчермәләре: шартнамәләр, түләү йөкләмәләре, накладнойлар, счетлар, счет-фактуралар,
вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан 1 нөсхәдә __листах.биттә расланган актлар күчермәләре.
Алучы җитәкчесе (вәкаләтле зат)
_________________ / __________________
(вазифасы, имза, имза, расшифровка имза)
Башкаручы
________________ / __________________
(вазыйфасы, имза, имза расшифровка, телефон)

Министрлык:

1

Муниципаль берәмлекләрне үстерү бүлеге башлыгы
_________________ / __________________
(имза, расшифровка имза)

Алучы:

_____________/________________/
(имза)

Хисап кабул ителде:
Министр урынбасары
________________/____________
(имза, расшифровка имза)

(ФИА.)

_____________/________________/
(имза )

(ФИА.)

әлеге хисап агымдагы финанс елы башыннан бирле арта бара торган нәтиҗә белән төзелә.
100-220, 500-520 юллары бу хисапта субсидия бирү Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән тәртиптә
казначылык хезмәте кысаларында гамәлгә ашырылган очракта каралмый.
2

Кушымта № 4
Татарстан Республикасы
бюджетыннан социальикътисадый үсештән алда
баручы территорияләрне үстерү
бүлекчәләре булдыруга бәйле
рәвештә җирле үзидарә
органнары эшчәнлеген финанс
белән тәэмин итү буенча чыгым
йөкләмәләрен финанслашуга
субсидияләр бирү турында
килешүгә
алдыннан «____» ______20__ №
___

Субсидия чараларын тоту юнәлешләре турында Смета
20____ елга
___________________________________________________________________
(Татарстан Республикасы муниципаль районы (шәһәр округы) исеме)

п/п

Чыгымнар юнәлешләре *

Сумма (сум)

1.
2.
3.
4…
БАРЛЫГЫ

Алучы:

Министрлык:
_____________/________________/

_____________/________________/

(имза)

(имза)

(ФИА.)

(ФИА.)

* Акчаларны баш бүлүче үткәргән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, әлеге Тәртиптә билгеләнгән субсидияләр бирү
максатларын һәм шартларын бозу факты ачыкланган очракта, тиешле акчалар билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы
бюджетына кире кайтарылырга тиеш.

