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КАРАР КАРАР

2019 елньщ «15» октябре № 251

«Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца 

Чишмэ муниципаль районыныц Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан 
ераграк Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле 
товарлар китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен каплау очен 

юридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэренэ субсидиялэрдэн 
тыш) субсидиялэр биру тэртибен раслау турында»

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы составына керуче 

жирлеклэрдэ, ерак торак пунктларда яшэучелэрне беренче чиратта кирэкле 

товарлар белэн тээмин иту максатларында, «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 

оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законныц 15 статьясы, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексыныц 78 статьясы нигезендэ, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетыныц «Кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан 

Республикасы район узэклэреннэн 11 километрдан артыграк ераклыкта урнашкан 

ерак Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарларны 

китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер олешен каплау очен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибен раслау турында" 

2017 ел, 20 ноябрь, 887 нче карары (2018 елныц 30 июлендэ булган узгэрешлэр 

белэн) нигезендэ, карар бирэм:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 

муниципаль районыныц Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан ераграк Ьэм аз 

халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар китеру белэн бэйле



чыгымнарыныц бер елешен каплау ечен юридик затларга (дэулэт (муниципаль) 

учреждениелэренэ субсидиялэрдэн тыш) субсидиялэр биру Тэртибен расларга 

(Элеге карарга 1 нче кушымта).

2. Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 

муниципаль районыныц Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан ераграк йэм аз 

халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар китеру белэн бэйле 

чыгымнарыныц бер елешен каплау ечен юридик затларга (дэулэт (муниципаль) 

учреждениелэренэ субсидиялэрдэн тыш) субсидиялэр биру буенча комиссия 

составын расларга (Элеге карарга 2 нче кушымта).

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль 

районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца 

Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец икътисад буенча 

урынбасарына йеклэргэ.

Яца Чишмэ муниципаль район|^|/
башкарма комитет житэкчесе /Ц)!  ̂ Р* Р* Фэсахов



Кушымта№ 1
Татарстан Республикасы
Яца Чишмэ муниципаль районы
Башкарма комитетыньщ
2019 елныц «15» октябре, № 251
карарына

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца Чиышэ 

муниципаль районыныц Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан ераграк Ьэм аз 
халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар китеру белэн бэйле 

чыгымнарыныц бер олешен каплау очен юридик затларга (дэулэт (муниципаль) 
учреждениелэренэ субсидиялэрдэн тыш) субсидиялэр биру Тэртибе

1. Субсидиялэр биру турында Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районыныц Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан ераграк Ьэм аз 
халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар китеру белэн бэйле 
чыгымнарыныц бер елешен каплау очен юридик затларга (дэулэт (муниципаль) 
учреждениелэренэ субсидиялэрдэн тыш) субсидиялэр бирунец элеге Тэртибе 
кулланучылар кооперациясе оешмаларына кулланучылар кооперациясе 
оешмаларыныц Яца Чишмэ муниципаль районыныц ерак Ьэм аз халыклы авыл 
пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар китеру белэн бэйле 
чыгымнарыныц бер олешен каплауга ж;ирле бюджет акчалары исэбеннэн 
субсидиялэр биру процедурасын билгели (алга таба -  субсидия)
1.2. Кулланучылар кооперациясе оешмаларына (алга таба - оешмалар) 
субсидиялэр бирунец максаты - кулланучылар кооперациясе оепшаларыныц, Яца 
Чишмэ муниципаль районыныц район узэгеннэн - Яца Чишмэ авылыннан И 
километрдан артыграк ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл торак 
пунктларына беренче кирэкле товарлар китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер 
олешен каплау.

2. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ, бюджет акчаларын 
алучы буларак, тиешле финанс елына (тиешле финанс елына Ьэм план чорына) 
субсидиялэр биругэ бюджет йоклэмэлэренец лимитлары я^иткерелгэн, бюджет 
акчаларын алучы буларак баш булуче ж;ирле узидарэ органы булып Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты тора.

3. Субсидия биру Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитетына 
ж;ирле бюджет турындагы карарда каралган бюджет ассигнованиелэре Ьэм бюджет 
йоклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ, элеге Тэртипнец 1.2 пунктында курсэтелгэн 
максатларга гамэлгэ ашырыла.

4. Субсидия биру турында хэбэр Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районыныц рэсми сайтында субсидия биру турында гаризалар кабул 
иту тэмамланганчы кимендэ ун календарь кон эчендэ урнаштырыла.

5. Субсидия алучылар - Яца Чишмэ муниципаль районы территорршсендэ 
теркэлгэн Ьэм эшчэнлек алып бар}шы кулланучылар кооперациясе оешмалары 
(алга таба- Субсидия алучылар).



6. Субсидия алу хокукына тубэндэге критерийларга жавап бируче
оешмалар ия:
- Яца Чишмэ муниципаль районы территориясендэ теркэлгэн юридик зат булып 
тору;
- Яца Чишмэ муниципаль районы территориясендэ сэудэ эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыру;
- беренче чиратта кирэкле товарларны ташу очен транспорт чаралары булу;

- узгэртеп кору, ябылу яки банкротлык стадиясендэ булмау.
7. Оешмаларга субсидиялэр Яца Чишмэ муниципаль районыныц район

узэге -  Яца Чишмэ авылыннан 11 чакрымнан артык ераклыкта урнашкан Яца 
Чишмэ муниципаль районыныц ерак Ьэм аз халыклы авыл торак пунктларына 
беренче чиратта кирэк булган товарларны китеру ечен ягулык-майлау
материаллары сатып алуга фактта тотылган чыгымнар кулэмендэ бирелэ.

8. Субсидия кулэме тотылган чыгымнар суммасыннан чыгып билгелэнэ, 
лэкин Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетында бу максатларга каралган 
суммадан артык тугел. Аны билгелэу ечен Субсидия алучы элеге Тэртипкэ 1 нче 
кушымта нигезендэге форма буенча исэп-хисап белешмэсе тапшыра.

9. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты (алга таба-Башкарма комитет) Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыныц Казначылык департаментыныц Яца Чишмэ районы буенча 
территориаль булегендэ ачылган шэхси счетыннан оешмаларныц исэп-хисап 
счетларына субсидиялэр кучеруне гамэлгэ ашыра.

2. Субсидиялэр биру шартлары Ьэм тэртибе

2.1 Субсидия алу ечен оешма Башкарма комитетка тубэндэге документлар 
белэн гариза тапшыра:

-Устав кучермэсе (юридик затлар ечен) Ьэм аныц кузэту ечен оригиналы, 
шулай ук (булган очракта) барлык узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр (кузэту ечен 
оригинал);

- Оештыру килешуе яки вэкалэтле органныц оешманы тезу турындагы карары 
кучермэсе Ьэм аныц оригиналы (кузэту ечен оригинал);

- транспорт чараларыныц булуын раслаучы документлар (техник чара 
паспортыныц кучермэлэре Ь. б.);

- кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Яца Чишмэ муниципаль 
районыныц район узэге-Яца Чишмэ авылыннан 11 км.дан артыграк ераклыкта 
урнашкан Яца Чишмэ муниципаль районыныц ерак Ьэм аз халыклы авылларына 
берешче кирэкле товарлар китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен каплау 
ечен элеге Тэртипнец 1 номерлы кушымтасындагы форма буенча тезелгэн Исэп- 
хисап белешмэсе.

2.2. Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан субсидиялэр алу ечен 
гаризаларны карау Ьэм бэялэу комиссиясе исеменнэн Башкарма комитет 10 эш 
кене эчендэ элеге Тэртип пунктында курсэтелгэн документларныц дереслеген 
тикшерэ Ьэм субсидия биру мемкинлеге турында карар чыгара яисэ, сэбэплэрен 
курсэтеп, субсидия бирудэн баш тарта.

Карар беркетмэ рэвешендэ рэсмилэштерелэ.
Субсидия бирудэн баш тартуга нигез булып, тубэндэгелэр тора:
субсидия алучы тарафыннан тапшырылган документларныц элеге Тэртипнец



2.1 пунктында билгелэнгэн талэплэргэ туры килмэве яки курсэтелгэн 
документларны тапшырмау (тулысынча тапшырмау);

субсидия алучы тарафыннан бирелгэн мэгълуматньщ дерес булмавы.
2.4 Комиссиянец уцай карары нигезендэ, Башкарма комитет карар нигезендэ 

субсидия биру турында Килешу тези Ьэм Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыныц Казначылык департаментыныц Яца Чишмэ районы буенча 
территориаль булегендэ оешманыц исэп-хисап счетларына узенец шэхси 
счетыннан субсидия кучеруне гамэлгэ ашыра.

Субсидия, элеге Тэртипнец 2.2 нче маддэсендэ билгелэнгэн сроьсларда, 
бюджет акчаларын алучы буларак, баш эш бируче тарафыннан элеге Тэртипнец 2.1 
нче маддэсендэ курсэтелгэн документларны карау нэтиж;элэре буенча, карарлар 
кабул ителгэннэн соц, унынчы эш кененнэн дэ соцга калмыйча кучерелэ.

2.5 Субсидия биру турындагы килепгу 1 елга гамэлдэ булу срогы белэн тозелэ.
2.6 Тулэугэ субсидия бирелэ торган чыгымнар юнэлеше - Яца Чишмэ 

муниципаль районыныц район узэге-Яца Чишмэ авылыннан 11 км.дан артыграк 
ераклыкта урнашкан Яца Чишмэ муниципаль районыныц ерак Ьэм аз халыклы 
авылларына беренче кирэкле товарлар китеру.

2.7 Субсидия алучыларныц килешу тезу планлаштырыла торган айныц 
беренче кененэ туры килергэ тиешле талэплэр:

субсидия алучыларныц салым, жыемнар, иминият взнослары, пенялар, 
штрафлар, процентлар тулэу буенча Россия Федерациясенец Салымнар Ьэм 
ж;ыемнар турындагы законнары нигезендэ тулэнелергэ тиешле бурычлары 
булмаска тиеш;

субсидиялэр алучыларныц хокукый акт нигезендэ субсидиялэр, шул исэптэн 
башка хокукый актлар нигезендэ субсидиялэр, бюджет инвестициялэре биру 
планлаштырылган Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына кире 
кайтару буенча срогы чыккан бурычы булмаска тиеш Ьэм субсидиялэр биру 
планлаштырылган Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты алдында 
срогы чыккан башка бурычлар булмау (эгэр мондый талэплэр хокукый акт белэн 
каралган булса);

субсидия алучылар - юридик затлар узгэртеп кору, бетеру, банкротлык 
процессында булырга тиеш тугел, э субсидия алучылар - шэхси эшмэкэр буларак 
эшчэнлеген туктатмаска тиеш;

субсидиялэр алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук Россия Федерациясе 
Финанс министрлыгы тарафыннан расланган салым салуныц ташламалы салым 
режимын бируче дэулэт яисэ территориядэ теркэлгэн, устав (ж;ыелма) капиталында 
чит ил юридик затлары елеше булган россия юридик затлары Ьэм (яки) мондый 
юридик затларга карата финанс операциялэре (офшор зоналар) уткэргэндэ 
мэгълумат ачуны Ьэм бируне куздэ тотмаган дэулэтлэр Ьэм территориялэр 
исемлегенэ кертелгэн юридик затлар булырга тиеш тугел, гомумэн алганда 50 
проценттан артык булган;

субсидия алучылар Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан элеге 
Тэртип нигезендэ, элеге Тэртипнец 1.2 сендэ курсэтелгэн максатларга башка 
муниципаль хокукый актлар нигезендэ субсидия биру планлаштырыла торган 
акчалар алырга тиеш тугел.

2.8 Субсидия биру турындагы Килеыгудэ каралган очракларда, хисап финанс 
елында файдаланылмый калган субсидия кулэме Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыныц Казначылык Департаментыныц территориаль булегендэ ачылган



хисап счетыннан соц килуче елныц 1 гыйнварына кадэр Яца Чишмэ муниципаль 
районы бюджетына субсидия алучы тарафыннан кире кайтарылырга тиеш.

3. Хисаплылыкка талэплэр.

3.1 Субсидия алучы, элеге Тэртипкэ 3 нче кушымта нигезендэ, агымдагы 
елныц 20 декабренэ кадэр субсидиялэрне максатчан файдалану турында хисап 
бирэ.

4. Субсидиялэр биру шартларын, максатларын Ьэм тэртибен утэуне
контрольдэ тотуны гамэлгэ апгыру Ьэм аларны бозган очен жаваплылык

талэплэре

4.1 Субсидиялэр алучыларга субсидиялэр биру шартларын, максатларын Ьэм 
тэртибен утэу бюджет акчаларын алучы буларак, баш булуче - Башкарма комитет 
Ьэм муниципаль финанс тикшеруе органы - Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
Контроль-хисап палатасы (алга таба-КХП) тарафыннан мэжбури тикшерелергэ 
тиеш.

4.2. Субсидия алучы тарафыннан аларны алгада билгелэнгэн шартлар 
бозылган очракта, Башкарма комитет Ьэм КХП тарафыннан уткэрелгэн 
тикшерулэр вакытында ачыкланган фактлар буенча субсидия кире кайтарылырга 
тиеш.

4.3. Бирелгэн субсидиялэр, субсидия алу очен ялган мэгълуматлар яки 
документлар тапшыру фактлары ачыклану турындагы Башкарма комитетныц 
тиешле талэбен алу датасыннан алып, 30 кон эчендэ Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

4.4. Элеге акчаларны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль 
районы бюджеты кеременэ ирекле рэвештэ кире кайтарудан баш тарткан очракта, 
алар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ 
мэжбури рэвештэ тулэттерелергэ тиеш.

4.5. Бире л э торган документларныц дореслеге, бюджет акчаларын максатчан 
Ьэм нэтижэле файдалану, коррупциягэ каршы законнарны утэу очен жаваплылык 
субсидия алучыларга йоклэнэ. Закон бозучыларга карата гамэлдэге законнарда 
каралган жаваплылык чаралары кулланыла.



Кушымта № 1
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы бюджетыннан юридик 
затларга (дэулэт (муниципаль)
учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш) 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Яца Чишмэ авылыннан 11 
километрдан артык ераклыкта урнашкан ерак 
Ьэм аз халыклы авьш пунктларына беренче 
кирэкле товарларны китеру белэн бэйле 
чыгымнарыныц бер елешен каплауга
субсидиялэр (субсидиялэр) биру Тэртибенэ

Кулланучылар кооперациясе оепшаларьшыц Яца Чишмэ муниципаль районьшьщ район 
узэге-Яца Чишмэ авьшыннан 11 км.дан артьшрак еракльпста урнашкан Яца Чишмэ 

муниципаль районьшьщ ерак Ьэм аз халыклы авьшларьша беренче кирэкле товарлар китеру 
белэн бэйле чыгымнарьшьщ бер елешен каплау ечен 

Исэп-хисап белешмэсе

Илту
датасы

Транспорт
чарасыныц

моделе,
маркасы,

модификациясе

Транспорт 
чарасыныц 

дэулэт номеры

Китерелгэн 
продукцияне 

ц исеме

Транспорт 
чарасы уткэн 

юл, км

Ягулык
тотылу

нормасы,
л/ЮОкм

Ягулык- 
майлау 

материаллар 
ына б эя , 

сум. 1л

Тотылган 
ягулык-майлау 
материалларын 

ыц бэясе, 
Сум.

Мэгълуматларныц дереслеген раслыйбыз:

Ж^итэкче

Баш хисапчы

М Л .



Кушымта № 2
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы бюджетыннан юридик 
затларга (дэулэт (муниципаль)
учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш) 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Яца Чишмэ авылыннан 11 
километрдан артык ераклыкта урнашкан ерак 
Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче 
кирэкле товарларны китеру белэн бэйле 
чыгымнарыныц бер елешен каплауга
субсидиялэр (субсидиялэр) биру Тэртибенэ

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 
юридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш) 

кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан артык 

ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирэкле 
товарларны китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен каплауга 

субсидиялэр (субсидиялэр) биру турында

Килешу

« » 20 ел.

Бер яктан, Нигезлэмэ нигезендэ эш алып баручы Яца Чишмэ муниципаль 
районы Башкарма комитеты, алга таба "Башкарма комитет" дин аталучы,
ж;итэкчесе ______________________ исеменнэн, Ьэм икенче яктан, “Субсидия
алучы” дин аталган, _______________________ нигезендэ эш башкаручы,
____________________________исеменнэн, бергэ Яклар дин аталган, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы муниципаль 
берэмлеклэре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц, беренче чиратта кирэкле 
товарларны Татарстан Республикасы район узэклэреннэн 11 километрдан артык 
ераклыкта урнашкан Татарстан Республикасыныц ерак Ьэм аз халыклы авыл 
пунктларына илтугэ бэйле булган чыгымнарыныц бер елешен каплау ечен башка 
бюджетара трансфертлар биру тэртибен раслау турында (2018 елныц 30 июленэ 
булган узгэрешлэр белэн)»” 2017 елныц 20 ноябрендэге 887 номерлы карары 
кысаларында элеге килешуне тезеделэр.

1. Килепгу Предметы
1.1. Килешу Предметы булып, Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма 

комитеты тарафыннан Субсидия алучыга Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджетыннан Яца Чишмэ муниципаль районы узэге - Яца Чишмэ авылыннан 
11 километрдан артык ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл 
пунктларына беренче кирэкле товарларны китеру белэн бэйле чыгымнарыныц



бер елешен каплауга бушлай субсидиялэр биру.

1.2. Субсидия Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн -  Яца Чишмэ 
авылыннан 11 километрдан артык ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы 
торак пунктларына беренче кирэкле товарларны китеру чыгымнарыныц бер 
елешен каплау максатларында Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыныц 
ирекле бюджет язмасында бюджет чыгымнарын классификациялэунец тиешле 
кодлары буенча Башкарма комитетка каралган бюджет йоклэмэлэре лимитлары 
Ьэм бюджет ассигнованиелэре чиклэрендэ агымдагы финанс елына бирелэ.

1.3. Субсидия алучы уз естенэ тубэндэге йеклэмэлэр ала:
1.3.1. Субсидияне Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн - Яца Чишмэ 

авылыннан 11 километрдан артык ераклыкта урнашкан Яца Чишмэ муниципаль 
районыныц ерак Ьэм аз халыклы авыл торак пунктларына беренче кирэкле 
товарлар китеру чыгымнарыныц бер елешен каплауга кулланырга.

1.3.2. Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн - Яца Чишмэ авылыннан 
11 километрдан артык ераклыкта урнашкан Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
ерак Ьэм аз халыклы авыл торак пунктларына беренче кирэкле товарларны 
китеру белэн бэйле чыгымнарны аерым исэпкэ алып барырга.

1.3.3. Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн - Яца Чишмэ авылыннан 
11 километрдан артык ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл 
пунктларына беренче кирэкле товарларны кайтаруга киткэн чыгымнарны 
каплауга субсидия кулэмен, чыгымнарныц Ьэр статьясы буенча ацлатып, исэп- 
хисапны Башкарма комитетка (нигезле смета хисабы яки калькуляциясе) 
тапшырырга.

1.4. Субсидиялэрне максатчан файдалану булып, субсидия алучыныц 
элеге Килешунец 1.3 п. буенча курсэтелгэн йеклэмэлэрен утэу санала.

2. Субсидиялэр биру шартлары Ьэм тэртибе

2.1. Субсидия Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн - Яца Чишмэ 
авылыннан 11 километрдан артык ераклыкта урнашкан Яца Чишмэ муниципаль 
районыныц ерак Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче кирэкле товарларны 
китеру белэн бэйле булган кетелмэгэн чыгымнарны каплау максатларында 
тулэусез Ьэм кире кайтарылмый торган нигездэ бирелэ.

2.2. Татарстан Республикасыныц «Яца Чишмэ муниципаль районы» 
муниципаль берэмлеге бюджеты акчалары исэбеннэн субсидиялэр кучеру 
Башкарма комитетныц шэхси счетыннан Субсидия алучыныц Россия 
Федерациясе Узэк банкы яисэ кредит оешмасы }шреждениесендэ ачылган исэп- 
хисап счетына билгелэнгэн тэртиптэ берьюлы, эшче теркем тарафыннан 
курсэтелгэн максатларга расланган ассигнованиелэр кысаларында, бюджеттан 
Ьэм «Яца Чишмэ муниципаль районы» муниципаль берэмлегеннэн субсидия 
биру мэсьэлэсен карау буенча карар кабул ителгэннэн соц, унынчы эш кененнэн 
дэ соцга калмыйча башкарыла,.

2.3. Башкарма комитет элеге Килешунец 1.3.3 пунктында курсэтелгэн 
документларны алганнан соц 10 эш кене эчендэ документларны тикшерэ Ьэм 
субсидия кулэмен исэплэу актын тези.



2.4. Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан акча кучеру ечен 
нигез булып, Яца Чишмэ муниципаль районыныц узэгеннэн 11 километрдан 
артыграк ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл торак пунктларына 
беренче кирэкле товарлар китеру чыгымнарыныц бер елешен каплауга 
субсидиялэр биру буенча комиссия утырышыныц комиссия рэисе кул куйган 
беркетмэсе тора.

2.5. Субсидия алучыныц бу максатларга каралган бюджет 
ассигнованиелэреннэн тыш чыгымнары Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджеты акчалары хисабына тулэнергэ тиеш тугел.

2.6. Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты субсидия 
алучыга субсидия биру шартларын, максатларын Ьэм тэртибен утэуне мэжбури 
тикшерэ.

2.7. Элеге килешу нигезендэ субсидия алучы Яца Чишмэ муниципаль 
районы Башкарма комитеты тарафыннан субсидия биру шартларын, 
максатларын Ьэм тэртибен утэуне тикшеругэ ризалык белдерэ.

3. Якларныц хокуклары Ьэм бурычлары

Башкарма комитетка:
3.1. Элеге килешунец 2 статьясы талэплэре нигезендэ субсидия 

алучыныц исэп-хисап счетына субсидия суммасын кучеру йеклэнэ.
3.2. Субсидия алучыга килешу буенча субсидия алучыныц йеклэмэлэрен 

утэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча консультация биру йеклэнэ.
3.3. Субсидия алучы тарафыннан субсидия биру максатларыныц Ьэм 

тэртибенец утэлешен тикшереп тору Ьэм тикшеру йеклэнэ.
3.4. Субсидияне тулысынча яки елешчэ бирудэн тубэндэге очракларда 

баш тартуга хокуклы:
- эгэр «субсидия алучыга» карата ликвидациялэу, узгэртеп кору, 

банкротлык процедуралары гамэлгэ ашырыла икэн, шулай ук аныц эшчэнлеге 
гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ туктатылган очракта;

- субсидия алучыныц элеге килешу пунктында билгелэнгэн йеклэмэлэрен 
утэмэве;

- Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн -  Яца Чишмэ авылыннан 11 
километрдан артык ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы торак пунктларга 
беренче кирэкле товарларны китеру чыгымнарын каплау максатларында Яца 
Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибендэ 
билгелэнгэн талэплэрне системалы рэвештэ бозу очраклары.

Субсидия алучыныц бурычлары:
3.5. Алынган субсидияне Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн -  

Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан артык ераклыкта урнашкан Яца Чишмэ 
муниципаль районыныц ерак Ьэм аз халыклы авыл торак пунктларына беренче 
кирэкле товарлар китеру белэн бэйле чыгымнарны каплауга кулланырга.

3.6. Башкарма комитет талэбе буенча Килешу предметына кагылышлы 
барлык кирэкле мэгълуматны Ьэм документларны тапшырырга.

3.7. Килешу буенча уз йеклэмэлэрен еченче затларга бирмэскэ.
3.8. Вэкалэтле орган тарафыннан субсидия алучыны узгэртеп кору яисэ



бетеру турында Карар кабул ителгэн кеннэн соц 5 (биш) календарь кененнэн дэ 
артмаган вакыт эчендэ Башкарма комитетка бу хакта язма рэвештэ хэбэр итэргэ 
кирэк.

3.9. Килешунец башка шартларын тиешенчэ утэргэ.
3.10. Субсидиялэрнец максатчан файдалану турында хисапны, элеге 

килешунец 2 нче кушымтасы нигезендэ, Татарстан Республикасы сэнэгать Ьэм 
сэудэ министрлыгына биру ечен, агымдагы елныц 20 декабренэ кадэр 
тапшырырга.

4. Субсидиялэрне кире кайтару тэртибе.

4.1. Субсидия алучы тарафыннан дерес булмаган белешмэлэр биру, 
субсидиялэр биру шартларын бозу яки аларны максатсыз файдалану очрагында, 
курсэтелгэн фактларны билгелэгэннэн соц, Башкарма комитет 10 календарь кен 
эчендэ субсидия алучыга бирелгэн субсидияне Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджетына кире кайтару талэбен куя.

4.2. Субсидиялэр бируне туктату Ьэм (яки) субсидиялэрне кире кайтару 
турында карарны Башкарма комитет кабул итэ.

4.3. Субсидиялэрне кире кайтару, Башкарма комитеттан субсидршлэрне 
кире кайтару турында язма талэп алынганнан соц 30 календарь коне эчендэ 
башкарыла Ьэм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыныц Казначылык 
Департаментыныц территориаль булегендэ ачылган Башкарма комитетныц 
шэхси счетына субсидия алучы тарафыннан Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджетына кире кайтарыла.

4.4. Хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидия кулэме, 
субсидия биру турындагы килешудэ каралган очракларда, хисап счетыннан соц 
килуче елныц 1 гыйнварына кадэр Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыныц Казначылык Департаментыныц территориаль булегендэ 
ачылган Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетына субсидия алучы 
тарафыннан кире кайтарылырга тиеш.

4.5. Субсидиялэрне ирекле кире кайтарудан баш тартканда, алар Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ суд тэртибендэ эзлэтеп алыналар.

5. Якларныц ж;аваплылыгы

5.1. Яклар Килешу буенча уз бурьшларын утэмэгэн яки тиешенчэ 
утэмэгэн ечен Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы.

6. Якларныц ж;аваплылыгыннан азат итуче йеклэмэлэр (Форс-мажор
хэллэр).

6.1. Яклар Килешу буенча уз вазыйфаларын утэмэгэн яки тиешенчэ 
утэмэгэн ечен ж;аваплылыктан, эгэр бу хэллэр килешу тезегэннэн соц барлыкка 
килгэн, ж;ицеп булмый торган сэбэплэр нэтижэсендэ килеп чыкса, азат ителэлэр, 
аерым алганда:

- бэла - казал ар;
- хэрби гамэллэр яки гадэттэн тыш хэл керту;
- террор актлары;



- массакулэм тэртипсезлеклэр;
- Россия Федерациясе законнарындагы узгэрепшэр;
мондый хэллэрнец килеп чыгуы Ьэм аларныц дэвамлылыгы компетентлы 

органнар тарафыннан расланган булырга тиеш.
6.2. Яклар 14 (ундурт) кен эчендэ форс - мажор хэллэр барлыкка килу 

турында бер-берсенэ язма рэвештэ хэбэр итэргэ тиеш. Уведомлениедэ 
хэллэрнец характеры турында белешмэлэр, шулай ук элеге хэллэрнец булуын 
раслаучы Ьэм момкинлек булганда, аларныц яклар тарафыннан уз йеклэмэлэрен 
утэугэ йогынтысына бэя бируче рэсми документлар булырга тиеш.

6.3. Эгэр дэ бер як килешунец 6.2 пунктында каралган хэбэрнамэне 
жибэрмэсэ, яки вакытында ж;ибэрмэсэ, ул икенче якка китерелгэн зыяннарны 
кайтарырга тиеш.

6.4. Килешунец 6.1. пунктында курсэтелгэн шартлар килеп туган 
очракта, Килешу буенча якларныц йеклэмэлэрен утэу срогы элеге шартлар 
гамэлдэ булган вакыт кулэмендэ озайтыла.

6.5. Эгэр Килешунец 6.1 пунктында санап утелгэн шартлар Ьэм аларныц 
нэтиж;элэре ике айдан артык гамэлдэ булса, яклар килешуне утэунец альтернатив 
ысулларын билгелэу очен сейлэшулэр уткэрэ.

7. Килешунец шартларын узгэрту

Яклар узара килешу буенча Килепгугэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту 
хокукына ИЯ, мондый узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр Килешугэ кушып бирелэ Ьэм 
аныц аерылгысыз елешенэ эверелэ торган аерым естэмэ килешулэр рэвешендэ 
рэсмилэштерелэ.

8. Бэхэслэрне хэл иту

8.1. Килешу текстында курсэтелмэгэн мэсьэлэлэр буенча яклар арасында 
килеп туган барлык бэхэслэр Ьэм ацлашылмаучанлыклар сейлэшулэр юлы белэн 
ХЭЛ ителэчэк.

8.2. Бэхэсле мэсьэлэлэрне сейлэшулэр алып бару юлы белэн жайга салу 
мемкин булмаганда бэхэслэр Арбитраж судында хэл ителэ.

9. Килешунец гамэлдэ булу срогы

9.1. Килешу яклар тарафыннан имзаланган мизгелдэн уз кеченэ керэ Ьэм уз 
йеклэмэлэрен тулысынча утэугэ кадэр гамэлдэ була.

10. 0СТЭМ Э шартлар

10.1. Килешудэ каралмаган очракларда яклар Россия Федерациясе 
законнарына таяна.

10.2. Килешу буенча якларныц бер-берсенэ ж;ибэрелгэн телэсэ нинди 
белдеру яисэ башка хэбэр язма рэвештэ булырга тиеш. Мондый белдеру яисэ 
хэбэр, эгэр ул адресатка Килешунец 11 пунктында курсэтелгэн адрес буенча хат 
илтуче тарафыннан яки заказлы хат рэвешендэ Ьэм вэкалэтле зат имзасы белэн 
тапшырылса, тиешенчэ жибэрелгэн дип санала.



10.3. Урнашу урыннарыньщ юридик адресы, статусы яки тулэу 
реквизитлары узгэргэн очракта, килешу яклары оч кен эчендэ бу хакта бер- 
берсенэ хэбэр итэргэ тиеш.

10.4. Килеыху бер ук юридик кочкэ ия 3 (оч) несхэдэ тезелде, аларньщ 
берсе субсидия алучыга тапшырыла, икенчесе Казначылыкка акча кучеру ечен 
тапшырыла, э еченчесе Башкарма комитетта саклана.

1. Кушымта:

- Яца Чишмэ муниципаль районы узэгеннэн -  Яца Чишмэ авылыннан 11 
километрдан артыграк ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы торак 
пунктларга беренче кирэкле товарларны китеру чыгымнарыныц бер елешен 
каплау максатларында Яца Чишмэ муниципаль районы муниципаль берэмлеге 
бюджетыннан субсидиялэр биругэ булеп бирелгэн акчалардан файдалану 
турында отчет формасы.

11. Юридик адреслар Ьэм банк реквизитлары

Татарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль районы 

Башкарма комитеты



Кушымта № 1
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль 
районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 
оешмаларыныц Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
район узэге -  Яца Чишмэ авылыннан 11 км.дан артык 
ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл 
пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар 
китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен
каплауга субсидиялэр биру турында 20__
ел____________ , ______Килешугэ

Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты житэкчесенэ

(оепша исеме) 
Адресы:___________

ГАРИЗА 
субсидия биру турында

Яца Чишмэ муниципаль районыныц район узэге -  Яца Чишмэ авылыннан 11 км.дан артык 
ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар 
китеру белэн бэйле чыгымнарыньщ бер елешен каплау ечен

(сумма саннарда Ьэм язма рэвештэ) 
сум кулэмендэ субсидиялэр бируегезне (кучеруегезне) сорыйм.

Тиешле субсидиялэр турьшда исэп-хисап белейшее кушьшта итеп бирелэ. 
Субсидиялэрне тубэндэге реквизитлар буенча кучеруегезне сорыйм:

Субсидия алучы:_______________________________________________________________
ИНН/КПП:_______________________________________________________________
Х/с: ____________________________________________________________________
Банк исеме_______________________________________________________
корр.счет _______________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________
ОКТМО _______________________________________________________________
Урнашу адресы:___________________________________________________
Факттагы урнашу адресы: __________________________________
Ж^итэкченен элемтэ ечен телефоны________________________________________
Е-та11:___________________________________________________________________

«___ »__________ 20_____ ел.
Кушьшта:

1)________________________________________________________
2)________________________________________________________
3 )________________________________________________________________________
4 )_________________________________________________________________________
Д и т э к ч е ____________________________________________________

(имза) (имзаньш расшифровкасы)
Баш хисапчы____________________________________________________

(имза) (имзаньш расшифровкасы)
М.П.



Кушымта № 2
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль 
районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 
оешмаларыныц Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
район узэге -  Яца Чишмэ авылыннан 11 км.дан артык 
ераклыкта урнашкан ерак Ьэм аз халыклы авыл 
пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар 
китеру белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен
каплауга субсидиялэр биру турында 20__
ел____________ , ______Килешугэ

Башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында
201  ел га отчет
(усуче нэтижэ белэн)

Тэрт
ип
№

Оешма исеме
Килешунец
реквизитлар

ы

Бер елга 
Субсидия 

кулэме

бер елга 
бюджеттан хисап 

датасына 
финансланды 
(усуче нэтижэ 

белэн')

Хисап 
датасына касса 
чыгымы (усуче 
нэтижэ белэн)

Хисап 
датасына 
узлэштерелгэ 
н акча 
калдыгы

Кучеру 
ечен п/п 
реквизитл 
ары

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Барлыгы:

Ж^итэкче 

Баш хисапчы



Кушымта № 2
Татарстан Республикасы
Яца Чишмэ муниципаль районы
Башкарма комитетыньщ
2019 елныц «15» октябре, № 251
карарына

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан 
кулланучылар кооперациясе оешмаларыныц Татарстан Республикасы Яца 

Чишмэ муниципаль районыныц Яца Чишмэ авылыннан 11 километрдан ераграк 
Ьэм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирэкле товарлар китеру 

белэн бэйле чыгымнарыныц бер елешен каплау ечен юридик затларга (дэулэт 
(муниципаль) учреждениелэренэ субсидиялэрдэн тыш) субсидиялэр биру

буенча комиссия составы

Комиссия рэисе:

Фэсахов Ринат Рифкат 
улы

Татарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башкарма комитет житэкчесе

Комиссия рэисе урынбасары:

Исхакова Луиза Камил 
кызы

Комиссия эгъзалары:

Г абутдинов Ренат 
Хальфэт улы

Завалишина Людмила 
Леонид кызы

Завалишина Наталья 
Александр кызы

Иванова Нина Николай 
кызы

Татарстан Республикасы
Яца Чишмэ муниципаль районы
Башкарма комитет ж;итэкчесенец икътисад
буенча урынбасары

Татарстан Республикасы
Яца Чишмэ муниципаль районы
Башкарма комитет ж;итэкчесенец
инфраструктура усеше буенча урынбасары

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 
рэисе

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 
рэисе урынбасары

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 
икътисад булеге башлыгы



Извекова Валентина - Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
Александр кызы муниципаль районы Башкарма комитетыныц

тозелеш, архитектура Ьэм торак-коммуналь 
хужалык булеге башлыгы


