
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 

 
14 август   2019 ел                                        Чирмешән   авылы                                                     № 349 

 

2019 елда Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районы  

муниципаль унитар предприятиеләренә  

чыгымнарны(алынмый калган чыгымнарны) 

 каплау өчен район бюджетыннан 

 субсидияләр бирү тәртибен 

 раслау турында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 69 һәм 78 статьялары, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнар, «дәүләт һәм 

муниципаль унитар предприятиеләр турында» 2002 елның 14 ноябрендәге 161-ФЗ 

номерлы федераль законнар, «Норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый 

актларга карата гомуми таләпләр турында " Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы карары нигезендә, юридик затларга 

(дәүләт (муниципаль учреждениеләргә), шулай ук физик затларга-товар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирүне җайга салучы органга), 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының 2018 елның 

13 декабрендәге 197 номерлы  «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының 2019 елга һәм 2020-2021 елларның план чорына бюджеты турында» 

карары белән, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Уставы 

нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1."2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

муниципаль унитар предприятиеләренә чыгымнарны (алынмый калган 

чыгымнарны) каплау өчен район бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен 

расларга. 

2.Әлеге карарны рәсми хокукый порталда бастырып чыгарырга 

(pravo.tatarstan.ru ) Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

сайтында Интернет челтәрендә урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны  үз артымда калдырам. 
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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет  

2009 елның 14 августындагы 349 номерлы 

 карарына 

1 номерлы  кушымта  

 

 

2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

муниципаль унитар предприятиеләренә чыгымнарны(алынмый калган 

чыгымнарны) каплауга район бюджетыннан субсидияләр бирү 

 Тәртибе 

 

 

1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы 

«Норматив хокукый актларга, юридик затларга (дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләргә субсидияләрдән тыш) субсидияләр бирүне җайга салучы 

муниципаль хокукый актларга, шәхси эшмәкәрләргә карата гомуми таләпләр 

турында " карары нигезендә эшләнде, шулай ук физик затларга - товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә (2018 елның 20 ноябренә 

үзгәрешләр белән) Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

муниципаль унитар предприятиеләренә 2019 елда зыяннарны (алынмаган 

чыгымнарны) каплау тәртибен, максатларын һәм шартларын билгели(алга 

таба-субсидия). 

1.1.Субсидия бирү түләүсез һәм кире кайтарылмый торган нигездә 

гамәлгә ашырыла һәм максатчан характерга ия – кредит бурычын (салым 

бурычын) түләгәндә, шулай ук бетерү, банкротлык процедурасын булдырмау 

максатларында китерелгән зыянны (алынмаган чыгымнарны) каплау. 

2. Субсидия бирелә торган чыгымнарның юнәлеше-муниципаль унитар 

предприятиенең хуҗалык алып бару хокукындагы милекче тарафыннан 

беркетелгән хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәсендә кредит бурычларын (милеккә 

салым бурычын)каплау.  

3. Субсидия рәвешендә бирелә торган җирле бюджет акчаларын баш 

бүлүче - Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты (алга таба-баш бүлүче, Башкарма комитет). 

4. Муниципаль унитар предприятиеләр түбәндәге таләпләргә туры 

килергә тиеш: 

- Чирмешән муниципаль районы территориясендә билгеләнгән 

тәртиптә теркәлгән һәм үз эшчәнлекләрен тормышка ашыралар; 

- муниципаль район бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләре, 

шул исәптән башка муниципаль хокукый актлар нигезендә бирелгән 

субсидияләрне һәм муниципаль район бюджеты алдында срогы чыккан 

башка бурычларны кире кайтару буенча кичектерелгән бурычлары юк; 

- үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында тормыйлар; 



- әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка 

норматив хокукый актлар нигезендә муниципаль район бюджетыннан акча 

алучылар булып тормый; 

5. Субсидия алу өчен Предприятие Башкарма комитетка субсидия алу 

өчен гариза бирә, түбәндәге документлар теркәлә: 

а) субсидия күләме, аның күләмен нигезли торган мәгълүматны 

күрсәтеп, субсидия исәпләү тәртибе, шулай ук түләүгә субсидия бирелә 

торган факттагы кредит бурычы турындагы хисап субсидия алучының 

җитәкчесе (башка вәкаләтле зат) тарафыннан имзаланган кредит бурычы 

фактын раслый торган документлар кушып, субсидия алучының кредитор 

бурычы фактын раслый торган документлар кушып, субсидия күләме, аны 

исәпләү тәртибе күрсәтелгән форма буенча гариза; 

б) Федераль салым хезмәтенең территориаль органы белешмәсе 

субсидия алучының салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, 

штрафлар һәм процентлар түләү буенча Россия Федерациясе законнары 

нигезендә түләнелергә тиешле үтәлмәгән бурычлары булуын (булмавын) 

раслый торган, аның җитәкчесе (башка вәкаләтле зат) тарафыннан 

имзаланган, ул Россия Федерациясенең Салымнар һәм җыемнар турындагы 

законнары нигезендә түләнергә тиеш; 

в) субсидия алучының җитәкчесе (башка вәкаләтле зат) тарафыннан 

имзаланган, субсидия алучының район бюджетына субсидияләр, бюджет 

инвестицияләре һәм субсидияләр, бюджет инвестицияләре бирү турында 

норматив хокукый актлар (шартнамәләр) нигезендә район бюджетыннан 

бирелгән башка акчаларны кире кайтару буенча кичектерелгән бурычлары 

булмавын раслаучы белешмә); 

г) әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга муниципаль 

район бюджетыннан акчалар алучы булып саналмаган үзгәртеп кору, бетерү, 

банкротлык процессында тормый, бу исә муниципаль район бюджетыннан 

әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка норматив 

хокукый актлар нигезендә акча алучылар булып тормый; 

д) субсидия бирүгә исәп-хисап (2 нче кушымта) 

6. Башкарма комитет: 

- предприятие, оешмаларның гаризаларын, субсидия бирү турындагы 

гаризаларны теркәү журналында терки.; 

- тәкъдим ителгән документларны карый;  

- эш көннәрендә исәпләп чыгарыла торган биш көнлек срокта 

теркәлгәннән соң тапшырылган документларны карый һәм субсидия бирү 

яки субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул итә. 

8. Субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул ителгән очракта, 

район Башкарма комитеты күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән өч эш 

көне эчендә, белдерү кәгазе кушып, предприятиегә документларны кире 

кайтара, анда кабул ителгән карар нигезләре күрсәтелә. 

9. Субсидия алуга документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез 

булып тора: 



- предприятие, оешманың әлеге Тәртипнең 4 һәм 5 таләпләренә туры 

килмәве. 

- әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән документларның тулы 

комплектын тапшыру; 

- бюджет йөкләмәләре лимитының калдыгы булмау. 

10. Субсидияләр муниципаль районның финанс-бюджет палатасы 

билгеләгән типовой форма нигезендә төзелгән субсидия бирү турындагы 

килешү нигезендә бирелә. 

11. Предприятие (оешма) тарафыннан бирелә торган субсидия күләме 

түбәндәге формула буенча исәпләнә:  

S = (V – Z) х P 

кайда 

S-субсидияләр күләме 

V-керем суммасы 

Z-зыян суммасы (чыгымнары) 

P-проценты субсидия (%). 

12. Субсидияләр бирү турындагы килешүдә карала: 

- субсидия күләме, аның максатчан билгеләнеше; 

- финанс тәэминаты чыганагы субсидия булган чыгымнар юнәлешләре;  

- субсидия күчерү тәртибе; 

- субсидияләрдән максатчан файдалану турында хисап бирү тәртибе, 

сроклары һәм формалары; 

- әгәр вәкаләтле орган агымдагы финанс елында субсидия бирү 

максатларында әлеге акчаларны файдалану турында Карар кабул итмәгән 

булса, агымдагы финанс елында предприятие, оешма тарафыннан хисап 

финанс елында файдаланылмаган субсидия калдыкларын кире кайтару 

очраклары һәм тәртибе;; 

- Финанс-бюджет палатасы, Контроль-хисап палатасы тарафыннан 

субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерү 

буенча предприятиенең (оешманың) ризалыгы; 

- штраф санкцияләрен куллану очраклары һәм тәртибе. 

13. Субсидияне нигезсез алу фактлары ачыкланган очракта, шулай ук 

субсидия алучы тарафыннан дөрес булмаган белешмәләр бирелгән очракта, 

вәкаләтле орган җирле бюджетка субсидия алучының алган субсидияне 

тулысынча кире кайтару турында Карар кабул итә һәм 10 эш көне эчендә 

субсидия алучыга кабул ителгән карар турында һәм алынган субсидияне кире 

кайтару турында язмача хәбәр итә.  

14. Субсидия алучы әлеге хәбәрнамәне алу датасыннан алып 30 эш 

көне эчендә нигезсез алынган субсидияне җирле бюджетка күчерергә тиеш. 

15. Субсидия алучы тарафыннан җирле бюджетка нигезсез алынган 

субсидияне тулы күләмдә күчермәгән очракта, әлеге акчалар Башкарма 

комитет тарафыннан суд тәртибендә түләттерелә. 

16. Вәкаләтле орган, Финанс-бюджет Палатасы, районның Контроль - 

хисап палатасы субсидия алучыларга акча бирү шартларын, максатларын һәм 

тәртибен үтәүне тикшерә. 



17. Субсидияләрне куллануның нәтиҗәлелеге субсидия бирүнең 

нәтиҗәлелекнең түбәндәге күрсәткечләренә ирешү дәрәҗәсеннән чыгып 

бәяләнә район Башкарма комитеты: 

а)Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль 

унитар предприятиеләренә 2019 елда кредит бурычларын (милеккә салым 

бурычларын) каплау; 

б) чиста активларны торгызу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

 

«____»_________2019 елның______  

карары белән    расланган тәртипкә   

1 номерлы кушымта  

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет җитәкчесе  

____________________________ 

__________________________ 

        (ФИО) 

яшәүче (аңа) адресы буенча: 

авыл________________ур. ___________ 

йорт _______, 

ИНН  ___________________________ 

телефон_________________________ 

 

 

ГАРИЗА 

 

    2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

муниципаль унитар предприятиеләренә чыгымнарны (алынмаган 

чыгымнарны) каплау өчен субсидия бирүегезне сорыйм. 

 

«____» ____________ 2019ел 

___________/____________ 
      (имза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

 

«____»_________2019 елның______  

карары белән    расланган тәртипкә   

2  номерлы кушымта  

 

 

 

Форма 

 

Раслыйм: 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

ТР Чирмешән муниципаль районында 

 Башкарма Комитет җитәкчесе 

 

_______________________ ________________ 

 

 

 

2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

муниципаль унитар предприятиеләренә чыгымнарны (алынмый калган 

чыгымнарны) каплауга субсидияләр бирү өчен 

Исәп-хисап белешмәсе 

 

 

_________________________ ИНН ____________________буенча 

Керем суммасы Чыгымнар суммасы Субсидия суммасы, сум. 

   

 

 

 

     

   

Оешма, предприятие җитәкчесе _____________________

 /__________________ 

   

Баш хисапчы  _____________________ /___________________ 


