
 

 

 

Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 
кулланучылар кооперациясе оешмаларына  
Югары Ослан муниципаль районының  
Югары Ослан авылыннан 11 километр 
ераклыкта урнашкан ерак һәм аз халыклы 
авыл торак пунктларына беренче кирәкле  
товарлар китерү белән бәйле  
чыгымнарның бер өлешен каплауга  
Татарстан Республикасы 
 Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан  
субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы составына керүче авыл халкын сәүдә 

хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру буенча вәкаләтләрен тормышка 

ашыру максатларында, Россия Федерациясенең 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәнең гомуми принциплары турында»  Федераль закон 

нигезендә, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, «Юридик затларга 

(дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), шәхси эшмәкәрләргә, 

шулай ук физик затларга - товар, эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр 

бирүне җайга салучы норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата 

гомуми таләпләр турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 

сентябрендәге № 887   карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасы район үзәкләреннән 11 километр ераклыкта урнашкан 

Татарстан Республикасының ерак һәм аз халыклы авыл торак пунктларына беренче 

кирәкле товарларны китерү белән бәйле кулланучылар кооперациясе оешмаларының 

чыгымнары өлешен каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел, 20 ноябрь, № 887   карары, 

Югары Ослан муниципаль районы Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

      1. Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 

оешмаларына Югары Осланнан 11 километр ерак һәм аз халыклы авыл торак 

   26.09.2019                                                                    954 



 

 

пунктларына беренче чиратта кирәк булган товарлар китерү белән бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү тәртибен расларга. 

    2. Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү буенча 

вәкаләтле орган итеп Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитетын билгеләргә. 

     3. Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү комиссиясен 

төзергә һәм аның Составын расларга (әлеге карарның №1 Кушымтасы). 

     4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, 

Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

    5. Бу карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-икътисади үсеш буенча урынбасарына 

йөкләргә. 

 

 

 

Башкарма комитет  
җитәкчесе                                                                                                  В.С.Тимиряев  
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Е.Е. Колесова  
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                                                                            Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                           Башкарма комитетының  

                                                                                        26.09.2019 № 954 карары белән  
                                                                                                                       РАСЛАНГАН   

 
Югары Ослан муниципаль районының Югары Ослан авылыннан  

11 километр ераклыкта урнашкан, Югары Ослан муниципаль районының 
 ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле товарлар  

китерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга  
Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү 

 Тәртибе 
 

1. Гомуми Нигезләмәләр 
 

1.1. Бу тәртип Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар 
кооперациясе оешмаларына (алга таба – Алучылар) Югары Ослан муниципаль 
районының ерак һәм аз халыклы авылларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерү 
белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр (алга таба - субсидияләр)  
бирү максатларын, шартларын билгели. 

1.2. Субсидияләр Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетына тиешле финанс елына бирелгән бюджет ассигнованиеләре һәм 
бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә, алар Тәртипнең 1.1 пунктында 
күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетына җиткерелә. Субсидия бирүгә җибәрелә торган бюджет акчаларын 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты бүлә. 
1.3. Югары Ослан муниципаль районының 11 километрда урнашкан ерак һәм аз 
халыклы авыл торак пунктларына беренче чиратта кирәк булган товарларны китерү 
белән бәйле ягулык-майлау материалларына субсидия алучы тарафыннан 
җитештерелгән транспорт чыгымнары кире кайтарылырга тиеш. 
1.4. Субсидияләр алуга түбәндәге категориягә ия юридик затлар дәгъва итә: 
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
теркәлгән; 
- ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарларны китерү 
өчен матди-техник чараларга ия булучылар. 

 
2. Субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе 

 

2.1. Субсидия алу өчен субсидия алучы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетына Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү 
комиссиясенә карау өчен (алга таба текст буенча - Комиссия) түбәндәге документларны 
тапшыра: 
- түләү реквизитларын күрсәтеп, субсидияләр бирү турында гариза; 
- оештыру документлары күчермәләре; 
- кулланучылар кооперациясе оешмасы җитәкчесе вәкаләтләрен раслаучы документ 
күчермәсе; 
- юридик затларның бердәм дәүләт реестрына язылу кертү турында таныклык 
күчермәсе; 
- Россия Федерациясе территориясендә урнашу урыны буенча салым органында юридик 
затны исәпкә кую турында күчермә; 



 

 

- транспорт чарасы булуын раслаучы документлар; 
- Югары Осланнан 11 километр ераклыкта урнашкан авыл һәм ерак авылларга беренче 
кирәкле товарларны китерү белән бәйле булган ягулык-майлау материалларына 
тотылган чыгымнарны исәпләү (№1 Кушымта нигезендә). 
2.2. Субсидия алуга дәгъва кылучы тарафыннан тапшырылган документларны карау 
нәтиҗәләре буенча субсидия алуга документларны карау комиссиясе гариза кергәннән 
соң 10 эш көне эчендә субсидия бирү турында, яки мотивлаштырып  баш тарту турында 
Карар кабул итә һәм беркетмә рәсмиләштерә. 
2.3. Килешү төзүдән баш тартуга нигез булып тора: 
- субсидия алучы биргән документларның 2.1 пункты белән билгеләнгән таләпләргә 
туры килмәве, күрсәтелгән документларны тапшырмау (тулысынча тапшырмау); 
- субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөрес булмавы. 
Документлар кире кагылган очракта, субсидия алуга дәгъва итүчегә кире кайтарыла, шул 
ук вакытта язма рәвештә документларны кире кайтару сәбәпләре чагылдырыла. 
Документларны төзәтүгә субсидия алу өчен дәгъвачыга бирелгән гомуми срок 
документлар алынган көннән алып 3 календарь көненнән дә артмаска тиеш. 
      Тапшырылган документларны кабат карау нәтиҗәләре буенча субсидия алуга 
документларны карау комиссиясе 5 эш көне эчендә субсидияләр бирү турында аны 
беркетмә белән рәсмиләштереп, соңгы карарны кабул итә. 

2.4. Субсидия күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 
 

 

монда: 

С - субсидия күләме, сум; 

Р - Югары Осланнан 11 километр ераклыкта урнашкан Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районының ерак һәм аз халыклы авылларына беренче 
кирәкле товарларны илтеп җиткерү өчен кулланылган транспорт чаралары узышы; 

Н - Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының "Автомобиль транспортында 
ягулык һәм майлау материалларын тоту нормалары" дигән методик рекомендацияләрне, 
100 километрга ягулык тотуның база нормасын гамәлгә кертү турында" 2008 елның 14 
мартындагы №АМ-23-р   боерыгы нигезендә ягулык чыгымының база нормасы; 

К1 - Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының "Автомобиль транспортында 
ягулык һәм майлау материаллары чыгымы нормасы "дигән методик рекомендацияләрне 
гамәлгә кертү турында" 2008 елның 14 мартындагы №АМ-23-р   боерыгы нигезендә, 
елның кышкы чорында автотранспорт эше өчен ягулык чыгымының база нормасын 
арттыру коэффициенты, процентлар; 

Ц - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында субсидия 
бүлгәндә ягулык-майлау материалларына базар бәясе, 1 литр өчен сум. 
 
2.5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы кулланучылар 
кооперациясен оештыру белән субсидия бүлеп бирү турында Карар кабул ителгәннән 
соң 5 көн эчендә Башкарма комитет белән субсидия бирү турында килешү төзи.  
       Субсидияләр бирү турындагы килешүдә карала: 
- субсидия бирүнең максатлары, шартлары һәм тәртибе; 
- субсидия күләме һәм аларны күчерү срогы; 
- субсидия биргәндә билгеләнгән шартларның үтәлешен контрольдә тоту тәртибе; 
- килешү төзелә торган вакыт; 

 1Р × Н × 100 + К  × Ц
С = ,

100



 

 

- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты һәм 
контроль-хисап палатасы тарафыннан субсидия алучыларның субсидия шартлары, 
максатлары һәм тәртибе үтәлешен тикшерүне тормышка ашыру хокукы; 
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты һәм 
контроль-хисап палатасы тарафыннан субсидия алучыларның субсидия шартларын, 
максатларын һәм тәртибен үтәүләрен тикшерү өчен субсидия алучының ризалыгы; 
- якларның җаваплылыгы. 
2.6. Субсидияләр субсидия бирү турында килешү төзү планлаштырыла торган айның 
беренче көнендә түбәндәге критерийларга туры килергә тиешле оешмаларга бирелә: 
- Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турындагы законнары нигезендә 
түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 
процентлар түләү буенча үтәлмәгән бурыч булмау; 
- Югары Ослан муниципаль районы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләре, 
шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән субсидияләрне кире кайтару 
буенча кичектерелгән бурыч булмау һәм бюджет алдында срогы чыккан башка бурыч; 
- субсидия алучылар-юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында 
булырга тиеш түгел, субсидия алучылар - шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген 
туктатмаска тиеш; 
- субсидияләр алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав (җыелма) капиталында 
теркәлү урыны дәүләт яисә территория булган, Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгы тарафыннан расланган салым салуның ташламалы салым режимын 
бирүче һәм (яки) мондый юридик затларга карата финанс операцияләре (офшор 
зоналар) үткәргәндә мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган дәүләтләр һәм 
территорияләр исемлегенә кертелгән чит ил юридик затлары булырга тиеш түгел, 
гомумән алганда 50 проценттан артык; 
- субсидия алучылар әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка 
норматив хокукый актлар яисә муниципаль хокукый актлар нигезендә Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан акча алырга тиеш түгел. 
   2.7. Субсидияне күчерү Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 
хисап счетыннан алучыга 10 (ун) эш көне эчендә субсидия бирү турында Карар кабул 
ителгән көннән соң башкарыла. 
   2.8. Субсидия алучы тарафыннан субсидия бирү турындагы килешүдә каралган 
йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән очракта, субсидия алучы оешманы 
бетергән, үзгәрткән очракта һәм РФ гамәлдәге законнарында каралган башка 
очракларда субсидия бирү туктатыла. 

2.9. Субсидияләр максатчан характерда һәм башка максатларда кулланыла алмый. 
 

                                                      3. Контроль 
 

  3.1.  Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Башкарма 

комитеты һәм контроль-хисап палатасы алучыларның субсидия бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәүләрен мәҗбүри рәвештә тикшерәләр. 

  3.2. Хокук бозулар ачыкланган очракта, субсидия алучы тарафыннан вәкаләтле 

органның язма таләбе буенча субсидияләр бирелгән очракта, бер ай эчендә Югары 

Ослан муниципаль районы бюджетына субсидия алучы тарафыннан кире кайтарылырга 

тиеш. Әгәр субсидия билгеләнгән вакытка кире кайтарылмаган очракта, ул гамәлдәге 

законнарда билгеләнгән тәртиптә Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кеременә 

түләтелә. 



 

 

 Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  
Башкарма комитетының  
26.09.2019 № 954 карарына 

                                   Кушымта №1 

   

Югары Ослан муниципаль районының Югары Ослан авылыннан  
11 километр ераклыкта урнашкан Югары Ослан муниципаль районының  

ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле товарлар  
китерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга  

Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү  
Комиссиясе составы 

 
  

Тимиряев В.С. - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты Җитәкчесе, эшче төркем 

Рәисе; 

Комиссия әгъзалары 

Манапова Н.Ю. - Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль-икътисади үсеш буенча 

урынбасары, эшче төркем Рәисе урынбасары; 

Колесова Е.Е. Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы Рәисе 

Гарипова Г.Х. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетының бухгалтер исәбе һәм хисаплылык бүлеге 

Башлыгы 

Сельская О.А. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетының территориаль үсеш бүлеге Башлыгы 

Җирлек Башлыклары  килешү буенча 

 

 

 

 



 

 

Югары Ослан муниципаль районының 
Югары Ослан авылыннан 11 километр 
ераклыкта урнашкан Югары Ослан 
муниципаль районының ерак һәм аз 
халыклы авыл пунктларына беренче 
кирәкле товарлар китерү белән бәйле 
чыгымнарның бер өлешен каплауга  
Югары Ослан муниципаль районы 
бюджетыннан субсидияләр бирү Тәртибенә 
                                                   Кушымта №1 
 
 

Югары Осланнан 11 километр ераклыкта урнашкан ерак һәм аз халыклы авыл торак пунктларына беренче кирәкле товарлар 

китерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга кулланучылар кооперациясе оешмаларының чыгымнары өлешен 

каплауга исәп-хисап 

Китерү 

датасы 

Транспорт 

чарасының 

моделе, 

маркасы, 

модификациясе 

Транспорт 

чарасының 

дәүләт 

номеры 

Ташыла 

торган 

продукция 

исеме 

Транспорт 

чарасы 
йөгереше, 

км 

Ягулык 

чыгымы 

нормасы, 

л./100км. 

Ягулык-майлау 

материалларына 

бәя, сум/л. 

Ягулык-

майлау 

материаллары 

чыгымы, сум. 

Тиешле 

субсидияләр 

суммасы, 

сум. 

         

Мәгълүматларның дөреслеген раслыйбыз: 

Җитәкче      _______________(_______________) 

Баш  бухгалтер  ___________(_______________)    М.П. 



 

 

 Югары Ослан муниципаль районының 
Югары Ослан авылыннан 11 километр 
ераклыкта урнашкан Югары Ослан 
муниципаль районының ерак һәм аз 
халыклы авыл пунктларына беренче 
кирәкле товарлар китерү белән бәйле 
чыгымнарның бер өлешен каплауга  
Югары Ослан муниципаль районы 
бюджетыннан субсидияләр бирү 
Тәртибенә 
                                              Кушымта №2 
 
 

КИЛЕШҮ № __ 
субсидия бирү турында 

Югары Ослан ав.                                                         «_____»___________201__ел. 
 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Югары Ослан муниципаль 
районы бюджеты акчаларын алучы буларак, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 78 статьясы нигезендә, субсидия алуга бюджет йөкләмәләре 
лимитлары бирелгән Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе  _________________ Нигезләмәсе нигезендә эш 
итүче бер яктан, һәм _______________, алга таба «Алучы» дип аталучы 
_________________, гамәлдә булган _______________ нигезендә икенче яктан, 
бергә «Яклар» дип аталучы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә, 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән расланган 
Югары Осланнан 11 километр ерак һәм аз халыклы авыл торак пунктларына 
беренче чиратта кирәкле товарлар китерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен 
каплау өчен кулланучылар кооперациясе оешмаларына Югары Ослан муниципаль 
районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе нигезендә "__" ___________ 
20__ ел, N _ _ _ _ (алга таба - субсидия бирү кагыйдәләре) түбәндәгеләр турында 
әлеге Килешү төзелде: 

                                       1. Килешү Предметы 
 
1.1.  Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан 
кулланучылар кооперациясен оештыруга Югары Осланнан 11 километр ерак һәм 
аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерү белән 
бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр (алга таба – 
субсидияләр) бирү килешү предметы булып тора. 
1.2. Бирелә торган субсидияләр катгый максатчан билгеләнешкә ия һәм әлеге 
килешүнең 1.1 пунктында каралмаган максатларда кулланыла алмый. 
 
 
                    2. Субсидияләр бирүне финанс белән тәэмин итү 
 
2.1. Субсидияләр Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
бюджеты акчаларын алучы буларак, Башкарма комитетка әлеге килешүнең 1 
бүлегендә күрсәтелгән максатларга тапшырылган бюджет йөкләмәләре 
лимитлары нигезендә түбәндәге күләмдә бирелә: 
БК коды буенча_______   _______________(__________________________) сум. 
                     (БК коды)                                          (сумма сүз белән) 
 



 

 

 
3. Субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе 

 
         3.1. Субсидияләр субсидияләр бирү Кагыйдәләре нигезендә бирелә: 
         3.1.1. әлеге килешүнең 1 бүлегендә күрсәтелгән максатларга: 

3.1.2. Башкарма комитетка субсидия алучы тарафыннан башкарылган 
чыгымнарның бер өлешен раслаучы субсидияләр бирү кагыйдәләре һәм әлеге 
килешү нигезендә аларны кайтаруга субсидия бирелә торган фактны 
тапшырганда. 

3.2. Субсидияләрне күчерү Россия Федерациясе Бюджет законнары 
нигезендә ___________________________________ ачылган алучы счетына 
субсидияләр бирү турында Карар кабул ителгән көннән соң 10 (ун) эш көне эчендә 
гамәлгә ашырыла.                                            

3.3. Субсидия бирү шарты булып, алучының Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Контроль-хисап 
палатасы тарафыннан субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 
үтәүләрен тикшерү өчен ризалыгы тора. 

Әлеге тикшерүләрне гамәлгә ашыруга алучының ризалыгын чагылдыру 
әлеге Килешүне имзалау юлы белән гамәлгә ашырыла. 
  

                      4. Якларның үзара хезмәттәшлеге 

4.1. Башкарма комитет бурычлы: 
4.1.1. әлеге килешүнең 3 бүлеге нигезендә субсидияләр бирүне тәэмин 

итәргә; 
4.1.2. алучыдан алынган көннән алып 10 эш көне эчендә әлеге килешүнең 3.1 

пунктларында күрсәтелгән, алучы тарафыннан тапшырыла торган документларны 
тикшерүне гамәлгә ашырырга; 

4.1.3. алучы счетына субсидияләр күчерүне әлеге килешүнең 3.2 пункты 
нигезендә тәэмин итә; 

4.1.4. планлы һәм (яки) планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы белән, 
субсидияләр бирү кагыйдәләре һәм әлеге килешүдә билгеләнгән тәртипне, 
максатларны һәм шартларны үтәүне контрольдә тотуны гамәлгә ашыру: 

4.1.4.1. Башкарма комитет запросы буенча алучы тарафыннан тапшырылган 
документлар; 

4.1.5. Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән яки дәүләт (муниципаль) 
финанс контроле органыннан алучының субсидияләр бирү кагыйдәләрендә һәм 
әлеге Килешүдә каралган субсидияләр бирү тәртибен, максатларын һәм 
шартларын бозу факты турында мәгълүмат алган очракта, шул исәптән әлеге 
килешү нигезендә алучы тарафыннан тапшырылган документларда дөрес 
булмаган белешмәләр күрсәтелгән очракта, алучыга субсидияләрне Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджетына кире кайтаруны 
тәэмин итү таләбен билгеле бер таләпләр күләмендә һәм вакытында җибәрергә; 

4.1.6. алучы тарафыннан җибәрелгән тәкъдимнәрне, документларны һәм 
башка мәгълүматны, шул исәптән әлеге килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә, 
аларны алган көннән соң 5 эш көне эчендә карап тикшерергә һәм кабул ителгән 
карар турында алучыга хәбәр итәргә (кирәк булганда); 

4.1.7. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидияләр бирү 
Кагыйдәләре нигезендә башка йөкләмәләрне үтәргә. 

4.2. Башкарма комитет хокуклы:                      



 

 

4.2.1. Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән яисә дәүләт (муниципаль) 
финанс тикшерүе органыннан мәгълүмат алынган очракта, башка бюджетара 
трансфертларны бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу фактына 
(фактларына) субсидияләр бирүне, шул исәптән әлеге килешү нигезендә алучы 
тарафыннан тапшырылган документларда дөрес булмаган белешмәләрне 
күрсәтүгә кадәр, әлеге бозуларны алучыга мәҗбүри белдерү белән бетерү 
датасыннан ___ эш көненнән дә соңга калмыйча туктатырга; 

4.2.2. алучыдан әлеге килешүдә билгеләнгән тәртипне, субсидияләр бирү 
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 башка бюджетара 
трансфертлар бирү Кагыйдәләре нигезендә башка хокукларны гамәлгә ашырырга. 

4.3. Алучы вәгъдә итә: 
4.3.1. соратып алына торган документларны Башкарма комитетка 

тапшырырга; 
4.3.2. Башкарма комитет соравы буенча әлеге килешүнең 4.2.2 пункты 

нигезендә субсидияләр бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын үтәүне 
тикшереп тору өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматны әлеге таләп 
алынган көннән 3 эш көне эчендә җибәрергә; 

4.3.3. Башкарма комитеттан әлеге килешүнең 4.1.5 пункты нигезендә 
таләпләр алынган очракта: 

4.3.3.1 күрсәтелгән таләптә билгеләнгән срокларда субсидияләр бирү 
тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу фактын (фактларын) бетерү; 

4.3.3.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
бюджетына субсидияләрне күрсәтелгән таләптә билгеләнгән күләмдә һәм 
срокларда кире кайтарырга; 

4.3.4. әлеге килешү нигезендә Башкарма комитетка тапшырыла торган 
белешмәләрнең тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итү; 

  4.3.5. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка 
йөкләмәләрне үтәргә. 

4.4. Алучы хаклы: 
4.4.1. Башкарма комитетка әлеге килешүгә үзгәрешләр кертү турындагы 

тәкъдимнәрне, шул исәптән әлеге үзгәрешнең финанс-икътисадый нигезләмәсе 
булган мәгълүмат кушымтасы белән субсидияләр күләмен үзгәртү кирәклеге 
ачыкланган очракта да, җибәрергә; 

4.4.2. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка хокукларны 
гамәлгә ашыру 

5. Якларның Җаваплылыгы 
5.1. Әлеге килешү буенча үз йөкләмәләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 
 
                            6. 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 гамәлдә булу хокукына ия булган, әмма 
әлеге килешүнең 2.1 пунктында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитларын 
элек җиткермәгән затлар тарафыннан имзаланган көннән үз көченә керә һәм 



 

 

яклар тарафыннан әлеге килешү буенча үз йөкләмәләрен тулысынча үтәгәнчегә 
кадәр гамәлдә була. 

6.3. Әлеге килешүне үзгәртү, шул исәптән әлеге килешүнең 4.2.1 пункты 
нигезләмәләре нигезендә яклар килешүе буенча гамәлгә ашырыла һәм әлеге 
килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган әлеге килешүгә өстәмә килешү 
рәвешендә рәсмиләштерелә. 

6.4. Әлеге килешүне өзү очракта мөмкин: 

5.4.1. алучының эшчәнлеген үзгәртеп оештыру яки туктату (алучы булып шәхси 
эшмәкәр, товар, эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүче физик зат булса, күздә 
тотылмый); 

6.4.2. субсидияләр бирү кагыйдәләре һәм әлеге килешүдә билгеләнгән 
субсидияләр бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын алучы тарафыннан 
бозу; 
6.5. Әлеге Килешү яклар тарафыннан ике нөсхәдә, һәр як өчен берәр нөсхәдә 
кәгазь документ рәвешендә төзелгән. 

 
7. Юридик адреслар һәм банк реквизитлары 

 
Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе  

 

 

Юридик адрес:  

тел. 

ИНН:  

КПП: 

р/с:  

БИК:  
 
 
Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе  
_______________/Ф.И.О. 
«____»______________20____ел 

 
Алучы 
 
 
 
 
Юридик адрес:  

тел. 

ИНН:  

КПП: 

р/с:  

БИК:  
 
 
                        
___________________/Ф.И.О. 
 
                       
«_____»____________20____ел 

 

 


