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Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2017 елның 12 нче декабреннән 

726 карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

         «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Уставына таянып, 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

К А Р А Р  И Т Ә :   

1. Менделеевск муниципаль районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 

оешмаларының, беренче чиратта кирәкле товарларны Менделеевск шәһәреннән 11 

километр ерак һәм аз халыклы авыл пунктларына илтүгә бәйле чыгымнарының бер 

өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 2.2 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

«2.2. Субсидия алучылар - "Россия Федерациясендә кулланучылар кооперациясе 

(кулланучылар җәмгыятьләре, аларның берлекләре) турында" 19.06.1992 елның 

№3085-1 номерлы РФ Законы нигезендә теркәлгән кулланучылар кооперациясе 

оешмалары.  

1.2 2.3. Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

«2.3. Субсидия алучылар, килешү төзү планлаштырыла торган айның беренче санына 

туры килергә тиешле таләпләр: 

- азык-төлек продуктларын ташу өчен транспорт чаралары булу (үз һәм 

арендаланган); 

- Менделеевск шәһәреннән 11 километр ераклыкта урнашкан ерак һәм аз халыклы 

авыл пунктларына товарлар китерүне тәэмин итү; 

- субсидия алучыларның салым, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар, 

процентлар түләү буенча Россия Федерациясенең Салымнар һәм җыемнар турындагы 

законнары нигезендә түләнелергә тиешле бурычлары булмаска тиеш.; 

- субсидия алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына кире 

кайтару буенча срогы чыккан бурычлары булмаска тиеш, аның нигезендә хокукый 

акт нигезендә субсидияләр, бюджет инвестицияләре, шул исәптән башка хокукый 



актлар нигезендә бирелгән субсидияләр һәм Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджеты алдында срогы чыккан башка бурычлар бирү планлаштырыла, аннан 

хокукый акт нигезендә субсидия бирү планлаштырыла.; 

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

булырга тиеш түгел; 

- субсидия 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) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган чит ил юридик 

затлары булырга тиеш түгел., гомумән алганда 50 проценттан артык; 

- субсидия алучылар әлеге документның 2.1 пунктында күрсәтелгән максатларга 

башка норматив актлар яисә муниципаль хокукый актлар нигезендә Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан акча алырга тиеш түгел.». 

1.3. 2.6 Пункт. Нигезләмәләрне төшереп калдырырга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам.  

 

 

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                  Хамматов А.З. 


