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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «26» июль 2019 ел                           № 1178 

 

Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – 

Питрәч авылыннан 11 чакрым ераклыкта 

урнашкан Питрәч муниципаль районының 

ерак һәм аз халык яши торган авыл 

пунктларына беренче кирәкле товарларны 

китерүгә бәйле рәвештә, кулланучылар 

кооперациясе оешмалары чыгымнарының 

бер өлешен каплауга Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе 

турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы район үзәкләреннән 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Татарстан Республикасының ерактагы һәм аз 

халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә бәйле 

рәвештә кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер өлешен 

каплауга башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау турында» 2017 

ел, 20 ноябрь, 887 нче карарын үтәү йөзеннән, Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 чакрым 

ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык яши 

торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә бәйле рәвештә, 

кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер өлешен каплауга 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибен расларга, 1 нче кушымта нигезендә. 

2. Питрәч муниципаль районының үзәктән – Питрәч авылыннан 11 

чакрым ерактагы һәм аз халык яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле 

товарларны китерүгә бәйле рәвештә, кулланучылар кооперациясе оешмалары 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Питрәч муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү комиссиясе составын расларага, 2 нче 

кушымта нигезендә. 



 

 

 

3. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә массакүләм мәгълүмат 

чараларында бастырып чыгарырга һәм Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары вазыйфаларын башкаручы 

Д.Р. Байгильдинга йөкләргә. 

 

 

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                    А. В. Хәбибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

__________ 2019 ел №  _________ 

 

Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 чакрым 

ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык яши 

торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә бәйле рәвештә, 

Кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер өлешен каплауга 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 

 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1.Питрәч муниципаль районының район үзәгеннән 11 чакрым ерактагы 

һәм аз халык яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны 

китерүгә бәйле рәвештә, кулланучылар кооперациясе оешмалары 

чыгымнарының бер өлешен каплауга Питрәч муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе. Питрәч районы кулланучылар 

кооперациясе оешмаларына кулланучылар кооперациясе оешмаларының 

Питрәч муниципаль районының район үзәгеннән-Питрәчтән 11 чакрым 

ераклыкта урнашкан ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле 

товарларны китерүгә бәйле чыгымнарының бер өлешен каплауга җирле бюджет 

акчалары исәбеннән субсидияләр бирү процедурасын билгели (алга таба - 

субсидия). 

1.2.Кулланучылар кооперациясе оешмаларына (алга таба - оешмалар) 

субсидияләр бирү максаты-кулланучылар кооперациясе оешмаларының Питрәч 

муниципаль районының район үзәгеннән-Питрәч авылыннан 11 чакрым 

ераклыкта урнашкан ерак һәм аз халык яши торган авыл пунктларына беренче 

кирәкле товарларны китерүгә бәйле чыгымнарының бер өлешен каплау. 

1.3. Тиешле финанс елына (тиешле финанс елына һәм план чорына) 

субсидияләр бирү өчен бюджет йөкләмәләре лимитлары билгеләнгән тәртиптә 

җиткерелгән Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты - бюджет 

акчаларын алучы буларак баш бүлүче җирле үзидарә органы булып тора. 

1.4.Субсидия бирү җирле бюджет турындагы карарда каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитетына күрсәтелгән максатларга 

бирелә.өчен административ җаваплылыкка тартылачак. 

1.5.Субсидия алучылар - кулланучылар кооперациясе оешмалары, 

Питрәч муниципаль районы территориясендә теркәлгән һәм эшчәнлек алып 

баручы оешмалар (алга таба-алучылар). 

1.6.Субсидия алу хокукына түбәндәге критерийларга җавап бирүче 

оешмалар ия: 

- Питрәч муниципаль районы территориясендә теркәлгән юридик зат 

булып тора; 



 

 

- Питрәч муниципаль районы территориясендә сәүдә эшчәнлеген 

алучының гамәлгә ашыруы; 

-беренче чиратта кирәкле товарларны ташу өчен транспорт чаралары 

булу; 

-үзгәртеп кору, бетерү яки банкротлык стадиясендә булмау. 

1.7.Оешмаларга субсидияләр Питрәч муниципаль районының район 

үзәгеннән-Питрәч авылыннан 11 чакрым ераклыкта урнашкан, ерак һәм аз 

халык яши торган авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар 

китергәндә ягулык-майлау материаллары сатып алу өчен фактта җитештерелгән 

чыгымнар күләмендә бирелә. 

1.8.Субсидия күләме Питрәч муниципаль районы бюджетында каралган 

акчадан чыгып билгеләнә. Аны билгеләү өчен субсидия алучы белешмә-әлеге 

Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә форма буенча исәп-хисап бирә. 

1.9.Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты (алга таба-Башкарма комитет) Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Питрәч районы буенча Казначылык Департаментының 

территориаль бүлегендә үз шәхси счетыннан оешмаларның исәп-хисап 

счетларына субсидияләр күчерүне гамәлгә ашыра. 

 

II. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе 

 

2.1.Оешма субсидия алу өчен Башкарма комитетка түбәндәге 

документларны кушып гариза (3 нче кушымта) тапшыралар: 

-Устав күчермәсе (юридик затлар өчен) һәм аның оригиналы чагыштыру 

өчен, шулай ук (булган очракта) аңа кертелгән барлык үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр (чагыштыру өчен оригинал); 

-гамәлгә кую килешүе күчермәсе яки вәкаләтле органны төзү турында 

карар һәм аның оригиналы (чагыштыру өчен оригинал); 

- транспорт чаралары булуын раслаучы документлар (техник чара 

паспорты күчермәләре һ. б.).); 

-белешмә-Питрәч муниципаль районының район үзәгеннән-Питрәч 

авылыннан 11 километр ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының 

ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә 

бәйле кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер өлешен 

әлеге Тәртипкә N1 кушымта нигезендә форма буенча каплауга исәп-хисап. 

- транспорт чаралары эшен исәпкә алу буенча төп беренчел документ (юл 

битләренең күчермәләре һәм чагыштыру өчен оригинал) 

2.2.Башкарма комитет, Питрәч муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр алу һәм җиңүчеләрне билгеләү буенча гаризаларны карау һәм 

бәяләү комиссиясе аша, 7 эш көне эчендә, 2.1 пунктта күрсәтелгән 

документларның дөреслеген тикшерүне гамәлгә ашыра. субсидияләр бирү 

мөмкинлеге турында Карар Чыгара яки сәбәпләрен күрсәтеп, субсидия бирүдән 

баш тарта. 

Карар беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә. 

2.3.Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 



 

 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларның әлеге Тәртипнең 

2.1 пунктында билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яки күрсәтелгән 

документларны тапшырмау (тулы күләмдә тапшырмау); 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөрес булмавы. 

2.4.Комиссиянең уңай карары нигезендә Башкарма комитет әлеге 

Тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә субсидия бирү турында килешү төзи һәм 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Питрәч районы буенча 

Казначылык Департаментының территориаль бүлегендә оешмаларның исәп-

хисап счетларына үзенең шәхси счетыннан субсидия күчерүне гамәлгә ашыра. 

Субсидия, бюджет акчаларын баш бүлүче буларак, әлеге Тәртиптә 2.1 

күрсәтелгән документларны карау нәтиҗәләре буенча, әлеге Тәртипнең 2.2 

статьясында билгеләнгән срокларда, баш бүлүче буларак, унынчы эш көненнән 

дә соңга калмыйча күчерелә. 

2.5. Әлеге Тәртиптә күрсәтелгән субсидияләр биргәндә субсидияләр бирү 

турында шартнамәләргә һәм шартнамәләргә (килешүләргә) кертелә торган 

шартнамәләргә (килешүләргә) кертелүче субсидияләр биргәндә, әлеге 

шартнамәләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән 

субсидияләр алучыларның һәм тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) 

булып торучы затларның килешүләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү 

максатларында төзелгән шартнамәләр (килешүләр) буенча төзелгән килешүләр 

(килешүләр) буенча килешүләр (килешүләр), муниципаль финанс контроле 

органы - субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 

тикшерү, тикшерү һәм тикшерү органнары тарафыннан бюджет акчаларын баш 

бүлүче (бүлүче) - субсидияләр биргән Башкарма комитет һәм муниципаль 

финанс контроле органы тарафыннан гамәлгә ашыру өчен. 

2.6.Субсидия бирү турында килешү 1 елга гамәлдә булу срогы белән 

төзелә. 

2.7.Субсидия бирелә торган чыгымнарны каплауга юнәлеш - Питрәч 

муниципаль районының район үзәгеннән-Питрәч авылыннан 11 километр ерак 

һәм аз халык яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны 

китерү. 

2.8.Субсидия алучылар килешү төзү планлаштырылган айдан алдагы 

айның беренче санына туры килергә тиешле таләпләр: 

- субсидия алучыларның салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, 

пенялар, штрафлар, салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә түләнергә тиешле процентлары, түләнмәгән бурычлары 

булырга тиеш; 

-субсидия алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетына кире кайтару буенча кичектерелгән бурычы, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән хокукый акт, субсидияләр, бюджет 

инвестицияләре нигезендә субсидияләр бирү планлаштырыла һәм Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджеты алдында срогы чыккан башка 

бурычлары булырга тиеш, шулардан хокукый акт нигезендә субсидия бирү 

планлаштырыла (мондый таләпләр хокукый акт белән каралган очракта); 

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



 

 

процессында булырга тиеш түгел, ә субсидия алучылар-шәхси эшмәкәрләр 

шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмаска тиеш; 

- субсидияләр алучылар чит ил юридик затлары, 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 дәүләт яисә территориянең 

теркәлү урыны булган чит ил юридик затларының катнашу өлеше булган 

россия юридик затлары булырга тиеш түгел, тулаем алганда 50 проценттан 

артык; 

- субсидия алучылар, әлеге Тәртип нигезендә, башка муниципаль 

хокукый актлар нигезендә, әлеге Тәртипнең 1.2 өлешендә күрсәтелгән 

максатларга субсидия бирү планлаштырыла торган Питрәч муниципаль районы 

бюджетыннан акча алырга тиеш түгел. 

2.9.Финанс хисап елында файдаланылмый калган субсидия күләме, 

субсидия бирү турында килешүдә каралган очракларда, хисаптан соң килә 

торган елның 1 гыйнварына кадәр Питрәч муниципаль районы бюджетына 

субсидия алучы тарафыннан, Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының казначылык Департаментының территориаль бүлегендә 

ачылган, Башкарма комитетның шәхси счетына күчерү юлы белән кире 

кайтарылырга тиеш. 

 

III. Хисаплылыкка таләпләр 

3.1.Субсидия алучы субсидияне максатчан файдалану турында агымдагы 

елның 20 декабренә кадәр әлеге Тәртипкә 3 нче кушымта нигезендә хисап бирә. 

 

IV. Субсидияләр һәм аларны бозган өчен җаваплылык бирү 

шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшереп торуны гамәлгә 

ашыру турында таләпләр 

 

4.1. Субсидия алучылар тарафыннан субсидияләр бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәү бюджет акчаларын алучы –Питрәч муниципаль 

районының Башкарма комитеты һәм муниципаль финанс тикшерүе органы 

(алга таба – КСП) буларак баш бүлүче тарафыннан мәҗбүри тикшерелергә 

тиеш. 

4.2. Башкарма комитет һәм КС үткәргән тикшерүләр фактлары буенча 

ачыкланган тикшерүләр фактлары буенча ачыкланган субсидия алучы 

тарафыннан бирелгән шартлар бозылган очракта, бирелгән субсидия кире 

кайтарылырга тиеш. 

4.3.Бирелгән субсидияләр, субсидия алу өчен, ялган белешмәләр һәм 

документлар тапшыру фактларын ачыклау буенча Башкарма комитетның 

тиешле таләбен алган көннән алып, 30 көн эчендә Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

4.4.Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджеты 

кеременә ирекле рәвештә кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар Россия 



 

 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә мәҗбүри 

рәвештә түләттерелергә тиеш. 

4.5.Бирелә торган документларның дөреслеге, бюджет акчаларын 

максатчан һәм нәтиҗәле файдаланган, коррупциягә каршы законнарны үтәгән 

өчен җаваплылык субсидияләр алучыларга йөкләнә. Хокук бозучыларга 

гамәлдәге законнарда каралган җаваплылык чаралары кулланыла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч 

муниципаль районының ерак һәм аз халыклы 

авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны 

китерүгә бәйле рәвештә Кулланучылар 

кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы бюджетыннан 

бирү тәртибенә 1 нче кушымта 

 
Раслыйм: 

Татарстан 

Республикасы 

сәнәгать һәм сәүдә 

министры 

урынбасары 

 

________________

______________ 

«____»__________

__________ 

Килешенде: 

Татарстан Республикасы 

сәнәгать һәм сәүдә 

министрлыгының 

кулланучылар базарын 

үстерү бүлеге башлыгы 

_______________________

_______ 

«____»_________________

___ 

Килешенде: 

Татпотребсоюз 

идарәсе рәисе 

 

 

________________

______________ 

«____»__________

__________ 

Килешенде: 

Питрәч районы 

Башкарма комитеты 

җитәкчесе 

 

 

____________________

__________ 

«____»______________

______ 

Килешенде: 

Питрәч районы Финанс-

бюджет палатасы рәисе 

 

_______________________

_______ 

«____»_________________

___ 

 

Питрәч муниципаль районының район үзәгеннән-Питрәч авылыннан 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз 

халык яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны 

китерүгә бәйле кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгымнарының 

бер өлешен каплауга белешмә – исәп-хисап 

 
Илт

еп 

бир

ү 

көне 

Модель, 

марка, 

транспорт 

чарасын 

модификаци

яләү 

Транспо

рт 

чарасын

ың 

дәүләт 

номеры 

Ташыла 

торган 

продукция

нең исеме 

Трансп

орт 

чарасы 

үтеше, 

км 

Ягулы

к тоту 

норма

сы, 

л/100к

м 

майлау 

материалла

рына 

ягулык 

бәясе, 

руб./л 

Ягулык-

майлау 

материалл

ары 

чыгымы, 

сум. 

Тиешле 

субсидия

ләр 

суммасы, 

сум. 

         

 

Мәгълүматларның дөреслеген раслыйбыз: 

 

Җитәкче _____________ /________________ / 

Баш бухгалтер_________ /________________ / 

М.П. 



 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы үзәгеннән – 

Питрәч авылыннан 11 чакрым 

ераклыкта урнашкан Питрәч 

муниципаль районының ерак һәм аз 

халыклы авыл пунктларына беренче 

кирәкле товарларны китерүгә бәйле 

рәвештә Кулланучылар кооперациясе 

оешмалары чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы 

бюджетыннан бирү тәртибенә 2 нче 

кушымта 

 

ФОРМА 

        Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – 

Питрәч авылыннан 11 чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль 

районының ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле 

товарларны китерүгә бәйле рәвештә, Кулланучылар кооперациясе оешмалары 

чыгымнарының бер өлешен каплауга Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешү 

 

Питрәч авылы          «__»__________20__ел 

 

Алга таба «Башкарма комитет» дип аталачак Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе __________________________ Нигезләмә 

нигезендә эш итүче___________________________ алга таба «субсидия алучы» 

дип аталучы затта____________________________, гамәлдәге 

__________________________, бергәләп «яклар» дип аталучы килешү төзелде, 

әлеге килешү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 

20 ноябрендәге 887 номерлы карары кысаларында төзелде. «Татарстан 

Республикасы район үзәкләреннән 11 чакрым ераклыкта урнашкан Татарстан 

Республикасының ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына кулланучылар 

кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы Муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү» 

 

1. Килешү предметы 

 

1.1. Килешү предметы булып Питрәч муниципаль районы үзәгеннән 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерактагы һәм аз 

халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерү 

чыгымнарының бер өлешен каплау максатларында, Питрәч муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр алучыга субсидия бирү тора. 



 

 

1.2. Субсидия "Субсидияләр алучыга" Питрәч муниципаль районы 

үзәгеннән 11 чакрым ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирәкле 

товарларны китерү чыгымнарының бер өлешен каплау максатларында, 

агымдагы финанс елына Питрәч муниципаль районы бюджетының ирекле 

бюджет язмасында бюджет чыгымнары классификациясенең тиешле кодлары 

буенча Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетына каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә. 

1.3. Субсидия алучы йөкләмәне үз өстенә ала: 

1.3.1. Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык 

яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерү 

чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияне кулланырга. 

1.3.2. Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык 

яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә бәйле 

чыгымнарны аерым исәпкә алырга. 

1.3.3. Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз 

халыклы авыл пунктларына беренчел кирәкле товарларны китерүгә бәйле 

чыгымнарны каплауга субсидия күләмен исәп-хисап ясарга, чыгымнарның һәр 

статьясы буенча исәп-хисап ясарга һәм Башкарма комитетка исәп-хисап 

тапшырырга (нигезле смета хисабы яки калькуляция). 

1.4. Субсидияне максатчан куллану 1.3 пунктта санап үтелгән 

йөкләмәләрне субсидия алучы тарафыннан үтәү булып тора.  

 

2. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе 

 

2.1. Субсидия Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 

11 чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз 

халык яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә 

бәйле чыгымнарны каплау максатларында түләүсез һәм кире кайтарылмый 

торган нигездә бирелә. 

2.2. Татарстан Республикасы " Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджеты акчалары исәбеннән субсидияләр алучыга билгеләнгән 

тәртиптә Башкарма комитетның шәхси счетыннан Россия Федерациясе Үзәк 

банкы яисә кредит оешмасы учреждениесендә ачылган субсидия алучының 

исәп-хисап счетына бирелә, «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджетыннан субсидия бирү мәсьәләсен карау буенча эшче төркем 

карары кабул ителгәннән соң унынчы эш көненнән дә соңга калмыйча 

күрсәтелгән максатларга расланган ассигнованиеләр чикләрендә карала. 

2.3. Башкарма комитет күрсәтелгән документларны алганнан соң 7 

календарь көн эчендә 1.3.3 пунктында күрсәтелгән. субсидия күләмен 

исәпләүне тикшерү актын төзи һәм тикшерә. 

2.4. Питрәч муниципаль районы үзәгеннән 11 чакрым ераклыкта 

урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык яши торган авыл 



 

 

пунктларына беренче кирәкле товарларны китерү чыгымнарының бер өлешен 

каплауга субсидияләр бирү турындагы комиссия утырышы беркетмәсе Питрәч 

муниципаль районы бюджетыннан акча күчерү өчен нигез булып тора. 

2.5. Субсидияләр алучының әлеге максатларга каралган бюджет 

ассигнованиеләреннән тыш чыгымнары Питрәч муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән түләнергә тиеш түгел. 

2.6. Башкарма комитет субсидия алучыга субсидия бирү шартлары, 

максатлары һәм тәртибе үтәлешен мәҗбүри тикшерү үткәрә. 

2.7. Әлеге килешү нигезендә субсидия алучы Башкарма комитет 

тарафыннан субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 

тикшерү уздыруга ризалык белдерә. 

 

3. Якларның хокуклары һәм бурычлары 

Башкарма комитет: 

3.1. Субсидия алучының исәп-хисап счетына субсидия суммасын әлеге 

килешүнең 2 статьясы шартлары нигезендә күчерү йөкләнә. 

3.2. Субсидия алучыга килешү буенча субсидия алучының йөкләмәләрен 

үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча консультацияләр бирү йөкләнә. 

3.3. Субсидия алучыга субсидия бирүнең максатлары һәм тәртибе 

үтәлешен тикшерү йөкләнә. 

3.4. Субсидияне тулысынча яки өлешчә очракларда бирүдән баш 

тартырга хокуклы: 

- әгәр субсидия алучыга карата ликвидацияләү, үзгәртеп кору, 

банкротлык процедуралары гамәлгә ашырыла икән, шулай ук аның эшчәнлеге 

гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә туктатылып торылса; 

- субсидия алучы тарафыннан 1.3 пунктта билгеләнгән йөкләмәләрне 

үтәмәү. әлеге килешү; 

– Питрәч муниципаль районы үзәгеннән 11 чакрым ераклыкта урнашкан 

Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык яши торган авыл 

пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә киткән чыгымнарны каплау 

максатларында Питрәч муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр алучы 

тарафыннан даими рәвештә бозылу очраклары ачыкланды. 

Субсидия алучы бурычлы: 

3.5. Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 

чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халык 

яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерү 

чыгымнарын каплауга алынган субсидияне кулланырга. 

3.6. Башкарма комитет таләбе буенча килешү предметына кагылышлы 

мәгълүмат һәм барлык кирәкле документларны тапшырырга. 

3.7. Килешү буенча хокуктан калышмаска һәм үз йөкләмәләрен 

үзгәртмәскә. 

3.8. Вәкаләтле орган тарафыннан субсидия алучыны үзгәртеп кору яисә 

бетерү турында Карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) календарь көн эчендә бу 

хакта Башкарма комитетка язма рәвештә хәбәр итәргә кирәк. 

3.9. Килешүнең башка шартларын тиешенчә үтәргә. 



 

 

3.10. Субсидияне максатчан файдалану турында агымдагы елның 20 

декабренә кадәр, әлеге килешүнең кушымтасы нигезендә, Татарстан 

Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына тапшыру өчен хисап бирергә. 

 

4. Субсидияләрне кире кайтару тәртибе 

 

4.1. Субсидия алучыга дөрес булмаган белешмәләр бирү, субсидияләр 

бирү шартларын бозу яки аларны максатсыз файдалану шартларын бозу 

очракларын ачыклау нәтиҗәсендә, күрсәтелгән фактлар ачыкланганнан соң 10 

календарь көн эчендә субсидия алучыга Питрәч муниципаль районы 

бюджетына бирелгән субсидияне кире кайтару таләбен куя. 

4.2. Субсидияләр бирүне туктату һәм (яки) субсидияләрне кире кайтару 

турындагы карарны Башкарма комитет кабул итә. 

4.3. Субсидияләрне кире кайтару Башкарма комитетның Питрәч 

муниципаль районы бюджетына язма таләбен алган көннән алып, 30 календарь 

көн эчендә, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

Департаментының территориаль бүлегендә ачылган Башкарма комитетның 

шәхси счетына субсидияләр алучыга күчерү юлы белән башкарыла. 

4.4. Финанс хисап елында файдаланылмый калган субсидия күләме, 

субсидия бирү турында килешүдә каралган очракларда, хисаптан соң килә 

торган елның 1 гыйнварына кадәр Питрәч муниципаль районы бюджетына 

субсидия алучы тарафыннан, Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык Департаментының территориаль бүлегендә 

ачылган, Башкарма комитетның шәхси счетына күчерү юлы белән кире 

кайтарылырга тиеш. 

4.5. Субсидияләрне ирекле кире кайтарудан баш тартканда алар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә түләттерелә. 

 

5. Якларның җаваплылыгы 

 

5.1. Яклар килешү буенча үз бурычларын үтәмәгән яисә тиешенчә 

үтәмәгән өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

 

6. Якларның җаваплылыгын төшереп калдыручы шартлар (форс-мажор 

шартлар) 

 

6.1. Яклар килешү буенча үз бурычларын үтәмәгән яисә тиешенчә 

үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителә, әгәр бу килешү төзегәннән соң 

барлыкка килгән бәла-казалар, хәрби гамәлләр яисә гадәттән тыш хәл кертү, 

террор актлары, массакүләм тәртипсезлекләр, дәүләт органнары гамәлләре, 

Россия Федерациясе законнарындагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә килеп чыккан 

котылгысыз көч шартларының нәтиҗәсе булса. Мондый хәлләр җитү факты 

һәм аларның дәвамлылыгы компетентлы орган тарафыннан расланган булырга 

тиеш. 

6.2. Яклар алар килеп җиткәннән соң ундүрт көн эчендә форс-мажор 



 

 

шартлары турында бер-берсенә язма рәвештә хәбәр итәргә тиеш. Хәбәрнамәдә 

шартларның характеры турында белешмәләр, шулай ук әлеге шартларның 

булуын раслаучы һәм килешү буенча якларның үз йөкләмәләрен үтәүгә 

йогынтысын бәяләү мөмкинлеге бирә торган рәсми документлар булырга тиеш. 

6.3. Әгәр як килешүнең 6.2 пунктында каралган хәбәрне вакытында 

җибәрмәсә яки вакытында җибәрмәсә, ул икенче якка китерелгән зыянны 

капларга тиеш. 

6.4. Килешүнең 6.1 пунктында күрсәтелгән хәлләр килеп туган очракта, 

яклар тарафыннан килешү буенча йөкләмәләрне үтәү срогы бу шартлар гамәлдә 

булган вакыт белән турыдан-туры бирелә. 

6.5. Әгәр 6.1 пунктта санап үтелгән шартлар булса. Килешүләр һәм 

аларның нәтиҗәләре ике айдан артык гамәлдә, яклар килешүне үтәүнең 

альтернатив ысулларын билгеләү өчен сөйләшүләр алып баралар. 

 

7. Килешү шартларын үзгәртү 

 

Яклар үзара килешү буенча килешүгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә 

хокуклы. Мондый үзгәрешләр һәм өстәмәләр аерым өстәмә килешүләр 

рәвешендә рәсмиләштерелә, алар килешүгә кушыла һәм аның аерылгысыз 

өлешенә әверелә. 

 

8. Рөхсәт бәхәсләр 

 

8.1. Яклар арасында килешү текстында үз чишелешен тапмаган 

мәсьәләләр буенча килеп чыгарга мөмкин булган барлык бәхәсләр һәм 

каршылыклар сөйләшүләр юлы белән хәл ителәчәк. 

8.2. Бәхәсле мәсьәләләрне сөйләшүләр юлы белән җайга салу мөмкин 

булмаса, бәхәсләр Арбитраж судында хәл ителә. 

9. Килешүнең гамәлдә булу срогы 

 

Килешү яклар кул куйган мизгелдән үз көченә керә һәм яклар килешүе 

булмаган очракта, башкача билгели торган килешү булмаганда, гамәлдә 

булачак ___________________ үз йөкләмәләрен тулысынча һәм тиешенчә 

үтәгән очракта 

10. Өстәмә шартлар 

 

10.1. Килешүдә каралмаган очракларда яклар Россия Федерациясе 

законнарына таяна. 

10.2. Яклар килешү буенча бер-берсенә юлланган теләсә нинди хәбәр яки 

башка хәбәр бөтенләй язма рәвештә булырга тиеш. Мондый хәбәрнамә ЯКИ 

хәбәр, әгәр ул адресатка килешүнең 11 пунктында күрсәтелгән адрес буенча 

җибәрелгән яки заказлы хат һәм вәкаләтле зат имзасы белән тапшырылса, 

тиешле рәвештә җибәрелгән дип санала. 

10.3. Яклар Юридик адрес, урнашу урыны, статусы яки түләү 

реквизитлары үзгәргән очракта бу хакта өч көн эчендә бер-берсенә хәбәр итәргә 



 

 

тиеш. 

10.4. Килешү бер үк юридик көчкә ия 2 (ике) нөсхәдә төзелгән, аларның 

берсе субсидия алучыга тапшырыла, ә икенчесе башкарма комитетта саклана. 

Кушымта: Питрәч муниципаль районы үзәгеннән 11 чакрым ераклыкта 

урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз халыклы авыл 

пунктларына беренче кирәкле товарлар китерү чыгымнарының бер өлешен 

каплау максатларында Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге 

бюджетыннан субсидияләр бирүгә бүлеп бирелгән акчалардан файдалану 

турында хисап формасы. 

 

11. Юридик адреслар һәм якларның банк реквизитлары 

Башкарма комитет Субсидия алучы 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы башкарма 

комитеты 

Юридик адрес: 422770, ТР, Питрәч 

авылы, Совет урамы, 18 йорт 

 

ИНН / КПП  ИНН  

ОГРН  ОГРН  

Р/с  Р/с  

БИК  БИК 

К/с: К/с: 

ОКПО: ОКПО: 

 

 

________________________ 

М.П. 

 

 

________________________ 

М.П. 



 

 

 
Питрәч муниципаль районы үзәгеннән – Питрәч авылыннан 11 чакрым ераклыкта 

урнашкан Питрәч муниципаль районы муниципаль берәмлеге бюджетыннан беренчел 

кирәкле товарлар китерү чыгымнарының бер өлешен каплау максатларында 

субсидияләр бирү турындагы килешүгә кушымта 

ФОРМА 

 

Питрәч муниципаль районы үзәгеннән 11 чакрым ераклыкта урнашкан Питрәч муниципаль районының ерак һәм аз 

халык яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерү чыгымнарының бер өлешен каплау 

максатларында Питрәч муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирүгә бүлеп бирелгән акчалардан файдалану 

турында хисап – Питрәч авылы 
_________ 2019 елына 

(арту белән) 

 

№ 

п/п 

Оешманың 

исеме 

Килешү 

реквизитлары 

Елга 

субсидия 

күләме 

Хисап датасына 

бюджеттан финансланды 

(арта барган нәтиҗә) 

Хисап датасына 

бюджеттан финансланды 

(арта барган нәтиҗә) 

Хисап датасына 

үзләштерелгән 

акчалар калдыгы 

Акча күчерү 

буенча 

реквизитлар  

1 2  3 4 5 6 7 

1        

 Барлыгы       

 

Җитәкче _________/___________/ 

Баш бухгалтер ____________/____________/ 

 

М.П. 
Башкаручы: ФИО, телефон



 

 

Приложение № 3 к Порядку 

предоставления из бюджета 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан на 

возмещение части затрат организаций 

потребительской кооперации, 

связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты 

Пестречинского муниципального 

района, расположенные далее 11 

километров от центра Пестречинского 

муниципального района – с. Пестрецы 

 

Руководителю Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

от _______________________________ 
     (наименование организации) 

Адрес: ___________________________ 

«___» ____________ 20__г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление (перечисление) субсидии 

 

Прошу обеспечить предоставление (перечисление) субсидии в 

сумме_______________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

рублей для возмещения затрат с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты Пестречинского 

муниципального района, расположенные далее 11 километров от центра 

Пестречинского муниципального района – с. Пестрецы 

Расчет размера субсидии: 

____________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 

1. Документы, подтверждающие понесенные затраты с доставкой товаров 

первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты 

Пестречинского муниципального района, расположенные далее 11 километров 

от центра Пестречинского муниципального района – с. Пестрецы. 

 

Руководитель __________(подпись)    _______________________(расшифровка) 

Гл. бухгалтер __________(подпись)    _______________________(расшифровка) 

 

М.П.  



 

 

Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 2 нче кушымта 

 __________2019 ел №  _________ 

 

Питрәч муниципаль районының үзәктән 11 чакрым ерак һәм аз халык 

яши торган авыл пунктларына беренче кирәкле товарларны китерүгә 

бәйле рәвештә, Кулланучылар кооперациясе оешмалары чыгымнарының 

бер өлешен каплауга Питрәч муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү буенча комиссия составы 

 

Хәбибуллин А. В. Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе-

комиссия рәисе 

Байгильдин Д. Р. Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе урынбасары 

вазифаларын башкаручы-комиссия 

рәисе урынбасары 

Комиссия әгъзалары 

Товкалев Г.П. Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы рәисе 

Кошкина Н. А. Питрәч муниципаль районы 

советының бухгалтер исәбе һәм хисап 

бүлеге башлыгы 

Бикчәнтаев И. Г. Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге 

башлыгы 

 


