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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

бюджетыннан халыкка коммуналь - кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтү белҽн 

шҿгыльлҽнүче юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, 

физик затларга субсидиялҽр бирү тҽртибе турында 
 

 
 Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендҽ, Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Норматив хокукый актларга, дҽүлҽт (муниципаль) 

учреждениелҽренҽ, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук физик затларга – товар, эш, 

хезмҽт күрсҽтүлҽр җитештерүчелҽргҽ субсидиялҽр бирүне җайга салучы 

муниципаль хокукый актларга карата гомуми талҽплҽр турында» 06.09.2016 ел 

№887 номерлы карары нигезендҽ, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 2019 елга һҽм 2020, 

2021 еллар план чорына бюджеты турында» 13.12.2018 ел №117-29Азнакай 

муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Советы карары белҽн, Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 19.10.2016 ел №305 карары белҽн расланган 

«2016-2021 елларга Азнакай муниципаль районында ҿлкҽн буын» муниципаль 

программасын тормышка ашыру максатларында, карар чыгарам: 

         1. Расларга: 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан халыкка коммуналь - кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтү белҽн шҿгыльлҽнүче юридик затларга, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга субсидиялҽр бирү Тҽртибен, №1 кушымта 

нигезендҽ, расларга;   

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ халыкка коммуналь-кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы оешмаларга 

субсидиялҽр бирү мҽсьҽлҽсен карау буенча эшче тҿркем составын, №2 кушымта 

нигезендҽ; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽрендҽ 

халыкка коммуналь – кҿнкүреш хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүне гамҽлгҽ 
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ашыручы юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, физик затлар тарафыннан күрсҽтелҽ 

торган мунча хезмҽтлҽренҽ тарифларны, № 3 кушымта нигезендҽ. 

           2. « Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан халыкка коммуналь-кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүче оешмаларга субсидиялҽр бирү тҽртибе 

турында» 30.05.2018 ел №10 Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре 

Башкарма комитеты карарыүз кҿчен югалткан дип танырга. 

   3. Ҽлеге карарның гамҽлдҽ булуы 2019 елның 1 ноябреннҽн барлыкка 

килгҽн хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла дип билгелҽргҽ.  

    4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru  һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

           5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз артымнан калдырам. 

        

 

 

 

Җитҽкче                                                                                       М.И. Солтанов                                                          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 

№1  кушымта 

 «__»___________ 2019 №_____ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан халыкка коммуналь - кҿнкүреш хезмҽтлҽре 

(мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтү белҽн шҿгыльлҽнүче юридик затларга, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга субсидиялҽр бирү Тҽртибе  

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 1.1. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан халыкка коммуналь – кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы юридик затларга, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга-хезмҽт күрсҽтүчелҽргҽ (алга таба - 

оешмалар) субсидиялҽр бирү тҽртибен билгелҽү максатларында эшлҽнде. 

 1.2. Субсидиялҽр Азнакай шҽһҽрендҽ халыкка коммуналь - кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы юридик затларга, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга һҽм Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 19 октябрендҽге 305 номерлы карары белҽн расланган 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 2016-2021 елларга 

ҿлкҽн буын» муниципаль программасын тормышка ашыру максатларында 

бирелҽ. 

          1.3. Субсидия Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

халкына хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле чыгымнарны каплау, чыгымнарны каплау 

максатларында түлҽүсез һҽм кире кайтарылмый торган нигездҽ бирелҽ. 

   1.4. Азнакай муниципаль районында халыкка коммуналь-кҿнкүреш 

хезмҽтлҽре күрсҽтүне (мунча хезмҽтлҽре) тормышка ашыру субсидия бирү ҿчен 

юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне, физик затларны сайлап алу критериясе 

булып тора. 

  1.5. Субсидиялҽр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенҽ бюджет чыгымнары 

классификациясенең тиешле кодлары буенча ҽлеге Тҽртипнең 1.3 пунктында 

күрсҽтелгҽн максатларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетының җыелма 

бюджет язмасында каралган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йҿклҽмҽлҽре 

лимитлары чиклҽрендҽ бирелҽ. 

  1.6. Субсидиялҽр бирү шартлары булып тора: 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽ халыкка коммуналь – кҿнкүреш хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) 

күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, физик затлар 

тарафыннан күрсҽтелҽ торган мунча хезмҽтлҽренҽ (алга таба-иң чик бҽя); 

- ата-аналары (туганнары) белҽн мунчага йҿрүче 7 яшькҽ кадҽрге балаларга 

мунча хезмҽте күрсҽтү түлҽүсез; 

- гомуми бүлектҽ Бҿек Ватан сугышы инвалидлары һҽм анда катнашучылар, 

ПУОВ, һҽлак булган хҽрби хезмҽткҽрлҽрнең гаилҽлҽре ҿчен бушлай мунча 

хезмҽте күрсҽтү һҽм гаилҽ номерында ташламалы хезмҽт күрсҽтү; 



- пенсиялҽре «Россия Федерациясендҽ хезмҽт пенсиялҽре турында» 

15.12.2001 ел, № 66 - ФЗ һҽм «Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт пенсия тҽэминаты 

турында "17.12.2001 ел, № 173-ФЗ Федераль законнар нигезендҽ билгелҽнгҽн 

гражданнарга адреслы социаль ярдҽм күрсҽтү чараларын күрсҽтү максатларында, 

«Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт пенсия белҽн тҽэмин итү турында» 17.12.2001 ел, 

ФЗ, «Россия Федерациясендҽ хезмҽт пенсиялҽре турында»гы Федераль законнар 

нигезендҽ билгелҽнгҽн,  шулай ук Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты 

күрсҽтмҽсе нигезендҽ башка нигезлҽр буенча пенсиялҽр алучы яки эш (хезмҽт) 

ҿчен, «Россия Федерациясендҽ хезмҽт пенсиялҽре турында» Федераль закон 

нигезендҽ, картлык буенча пенсия алу хокукын бирүче яшькҽ җитъ буенча пенсия 

алучыларгапланлаштырылган чаралар вакытында пенсионерларга һҽм 

инвалидларга бушлай мунча хезмҽте күрсҽтелҽ; 

- пенсионерларга һҽм инвалидларга мунча хезмҽтлҽрен ташламалы бирү; 

- мунчаның сыйдырышлыгы-70 кешегҽ кадҽр бер үк вакытта юыну; 

- гомуми (аерым ирлҽр һҽм хатын-кызлар) бүлеге һҽм Гаилҽ номерлары булу; 

- халыкка мунча хезмҽте күрсҽтүгҽ бҽйле чыгымнар ҿлешен каплауга башка 

бюджет ассигнованиелҽре булмау. 
 

II. Субсидия бирү шартлары һҽм тҽртибе 

  2.1. Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ субсидия алуга дҽгъва итүче юридик затлар, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽр, физик затлар - ҽлеге хезмҽтлҽрне җитештерүчелҽр Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторына түбҽндҽге 

документларны юллыйлар: 

а) ҽлеге тҽртип буенча 1к номерлы кушымта нигезендҽ билгелҽнгҽн 

рҽвештҽге субсидия бирүгҽ гариза; 

б) оештыру документлары күчермҽлҽре; 

в) иҗтимагый оешма җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ 

күчермҽсе; 

д) 1.4 пунктында билгелҽнгҽн критерийларны раслый торган документлар. 

тҽртибе. 

2.1.1. Субсидия алучылар килешү тҿзү планлаштырылган айның беренче 

санына туры килергҽ тиешле талҽплҽр (яисҽ, ҽгҽр товарлар җитештерү (сату), 

эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр күрсҽтү белҽн бҽйле чыгымнарны каплауны тҽртиптҽ 

субсидиялҽр бирүне җайга салучы хокукый акт белҽн килешү тҿзү каралмаган 

булса, субсидия бирү турында карар кабул итү хокукый актта яисҽ хокукый акт 

белҽн билгелҽнгҽн башка датага килешү тҿзү каралмаган булса) яисҽ килешү тҿзү 

каралмаган булса; 

субсидиялҽр алучыларның салым, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, 

штрафлар, процентлар түлҽү буенча Россия Федерациясенең Салымнар һҽм 

җыемнар турындагы законнары нигезендҽ түлҽнелергҽ тиешле (ҽгҽр мондый 

талҽп хокукый актта каралган булса); 

субсидиялҽр алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетына кире кайтару буенча срогы чыккан бурычы булмаска тиеш, аннан 

хокукый акт нигезендҽ субсидиялҽр, бюджет инвестициялҽре, шул исҽптҽн башка 

хокукый актлар нигезендҽ бирелгҽн субсидиялҽр һҽм Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджеты алдында срогы чыккан башка бурыч (ҽгҽр мондый 

талҽплҽр хокукый акт белҽн каралган булса) бирү планлаштырыла.); 



субсидия алучылар-юридик затлар үзгҽртеп кору, бетерү процессында 

булырга тиеш түгел, аларга карата банкротлык процедурасы кертелмҽгҽн, 

субсидия алучының эшчҽнлеге Россия Федерациясе законнарында каралган 

тҽртиптҽ туктатылмаган, ҽ субсидия алучылар - индивидуаль эшкуар буларак 

эшчҽнлекне туктатмаска тиеш (ҽгҽр мондый талҽп хокукый актта каралган булса; 

субсидиялҽр алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав (җыелма) 

капиталында теркҽлү урыны дҽүлҽт яисҽ территория булган, Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Салым салуның ташламалы салым 

режимын бирүче һҽм (яки) мондый юридик затларга карата финанс операциялҽре 

(офшор зоналары) уздырганда мҽгълүмат ачуны һҽм бирүне күздҽ тотмаган чит 

ил юридик затлары булырга тиеш түгел, алар Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан расланган Салым салуның ташламалы салым режимын 

бирүче һҽм (яки) мондый юридик затларга карата финанс операциялҽре (офшор 

зоналары) уздырганда мҽгълүмат ачуны һҽм бирүне; 

субсидиялҽр алучылар Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетыннан акча алырга тиеш түгел, ҽлеге Тҽртипнең 1.3 пунктында 

күрсҽтелгҽн максатларга хокукый акт, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ 

субсидия бирү планлаштырыла. 

2.2. Субсидия алучының нҽтиҗҽлелек күрсҽткече-бюджет акчаларын 

максатчан куллану.  

2.3. Гариза һҽм кирҽкле документлар түбҽндҽге адрес буенча тапшырыла: 

423330, Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 14 йорт, 

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты, шҽһҽр хуҗалыгы бүлеге. Гариза ул кергҽн 

кҿнне теркҽлҽ. 

2.4. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алу 

секторы кабул ителгҽн гаризаларны кабул итҽ һҽм терки. 

Гариза теркҽлгҽннҽн соң 2 эш кҿне эчендҽ Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алулар секторы юридик затларны, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽрне, субсидия алу хокукына дҽгъва кылучы физик затларны (алга 

таба - Комиссия) сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы комиссияне чакыра. 

Комиссия карары кабул ителгҽннҽн соң 1 эш кҿне дҽвамында Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы субсидия 

алучыга кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ. 

Субсидия бирү турында карар кабул иткҽндҽ, Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы беркетмҽсе Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының исҽп һҽм хисап бүлегенҽ 

җибҽрелҽ. 

2.5. Субсидия алучыга субсидия бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:  

- субсидия алучы биргҽн документларның 2.1 пункты белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килмҽве. ҽлеге тҽртипне яки күрсҽтелгҽн документларны 

тапшырмау (тулысынча тапшырмау); 

- субсидия алучының, ҽлеге Тҽртипнең 2.1.1 пунктында билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килмҽве; 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгҽн дҿрес булмаган мҽгълүмат. 

2.6. Ҽлеге Тҽртипнең 1.4 пунктында күрсҽтелгҽн категориялҽргҽ һҽм (яисҽ) 

сайлап алу критерийларына туры килҽ торган субсидия алучыга чираттагы 

финанс елында субсидиялҽр бирү, ҽлеге Тҽртипнең 1.5 пунктында күрсҽтелгҽн 



бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, агымдагы финанс 

елында аны бирү мҿмкин булмаган очракта, тикшерүне кабат узмыйча, 

күрсҽтелгҽн категориялҽргҽ һҽм (яки) сайлап алу критерийларына туры килү-

килмҽүне гамҽлгҽ ашырыла. 

2.7. Субсидия алуга дҽгъва кылучы юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, 

физик затлар тарафыннан тҽкъдим ителгҽн документларны комиссиягҽ, сатып 

алулар секторына Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исҽпкҽ 

алу һҽм хисап бүлегенҽ җибҽрҽ. 

2.8. Комиссия эш башкару һҽм секретариаты Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алулар секторына йҿклҽнҽ.  

Комиссиянең тҿп секретаре вакытлыча булмаган очракта, аның бурычлары 

резерв составы комиссиясе секретарена - Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторы белгеченҽ йҿклҽнҽ. 

2.9. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты арасында, бюджет 

акчаларын алучы һҽм субсидия алучы буларак, «Азнакай муниципаль районы 

Финанс - бюджет палатасы» муниципаль берҽмлегенең финанс органы 

тарафыннан тиешле тҿр субсидия (алга таба-килешү) ҿчен билгелҽнгҽн типовой 

форма нигезендҽ, субсидия бирү турында килешү тҿзү шартлары һҽм тҽртибе 

субсидия бирүнең нигезе булып тора. 

2.10. Субсидия бирү турындагы килешүдҽ якларның хокуклары һҽм 

бурычлары, акча средстволарын күчерү шартлары һҽм тҽртибе, хисап бирү 

тҽртибе, килешүнең гамҽлдҽ булу вакыты, килешүгҽ Ҿстҽмҽ килешү, аның 

үтҽлешен тикшереп тору, якларның җаваплылыгы һҽм бүлеп бирелгҽн 

субсидиянең нҽтиҗҽлелек күрсҽткечлҽре, килешүне ҿзү турында килешүне ҿзү 

яисҽ килешүне ҿстҽмҽ килешүне ҿзү тҽртибе, финанс хисап елында 

файдаланылмаган субсидиянең калдыгын кире кайтару тҽртибе, агымдагы 

финанс елында субсидияне алучы тарафыннан финанс хисап елында. 

2.11. Субсидия бирү турындагы Килешүнең мҽҗбүри шарты-Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты, «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлегенең Контроль-хисап палатасы «муниципаль казна 

учреждениесе һҽм» Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 

«муниципаль казна учреждениесе тарафыннан алучының шартларын, 

максатларын һҽм тҽртибен үтҽвен тикшерүне финанс яктан тикшерү. 

2.12. Субсидияне күчерү Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының исҽпкҽ алу һҽм хисаплылык бүлеге тарафыннан федераль 

казначылык территориаль органына субсидия алучының акчалата йҿклҽмҽсен 

түлҽү ҿчен түлҽү документларын тапшырганнан соң икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга 

калмыйча башкарыла. 

2.13. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты, «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берҽмлегенең Контроль-хисап палатасы 

«муниципаль казна учреждениесе һҽм» Азнакай муниципаль районы Финанс-

бюджет палатасы «муниципаль казна учреждениесе шартларын, максатларын һҽм 

аларны алучыларга субсидиялҽр бирү тҽртибен мҽҗбүри тикшерҽлҽр. 

2.14.    Субсидия алучы хисап елыннан соң килҽсе елның 1 мартыннан да 

соңга калмыйча Азнакай шҽһҽрендҽ халыкка коммуналь-кҿнкүреш хезмҽтлҽре 

(мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүгҽ бҽйле финанс чыгымнары һҽм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 



берҽмлеге бюджетыннан бирелгҽн субсидиянең максатчан файдаланылуы 

турында хисап бирергҽ тиеш.       

III. Субсидиялҽрне кире кайтару тҽртибе 

3.1. Субсидия алучының аны бирү шартларын бозган очракта, субсидияне 

күчерү тҽртип бозуларны бетергҽнче туктатыла. 

3.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «муниципаль 

берҽмлегенең Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесе, 

«Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы» муниципаль казна 

учреждениесе үткҽргҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча субсидиялҽр бирү 

максатларын, тҽртибен һҽм шартларын бозу фактлары, шулай ук субсидиялҽр 

бирүнең нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽренҽ ирешмҽү очраклары ачыкланган очракта, 

тиешле акчалар Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына кире кайтарылырга тиеш.. 

3.3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына ҽлеге акчаларны кире кайтарудан 

баш тарткан очракта, аларны түлҽтү суд тҽртибендҽ башкарыла. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан 

халыкка коммуналь - кҿнкүреш хезмҽтлҽре 

күрсҽтүне (мунча хезмҽтлҽре) гамҽлгҽ 

ашыручы юридик затларга, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга субсидиялҽр 

бирү тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертү 

Тҽртибенҽ №1 кушымта 

 
  

Юридик затларны, шҽхси 

эшкуарларны, физик затларны 

сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы 

комиссиягҽ 

 _____________________________ 
                                  (оешма исеме) 

адрес: _________________________ 

«____»______________ 201__ел 

 
 

 

субсидияләр бирү (күчерү) өчен 

ГАРИЗА 

 

Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ халыкка коммуналь-

кҿнкүреш хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле 

рҽвештҽ барлыкка килгҽн чыгымнарның бер ҿлешен финанс белҽн тҽэмин итүгҽ 

(каплауга)  

_______________________________________________________________ 
(сумма цифрлар белҽн һҽм язмача) 

бирүегезне сорыйм. 

Субсидия күлҽмен исҽплҽү: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Кушымп бирелҽ торган документлар: 

1. Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ халыкка 

коммуналь-кҿнкүреш хезмҽтлҽре күрсҽтүне (мунча хезмҽтлҽре) тормышка 

ашыруга бҽйле рҽвештҽ юридик зат җитҽкчесе, шҽхси эшмҽкҽр, физик зат 

тарафыннан расланган белешмҽ рҽвешендҽ ҽзерлҽнгҽн финанс чыгымнарын 

нигезлҽү. 

 

Җитҽкче (физик зат) ________________                           __________ 
                      (имза)    (имза расшифровкасы ) 

Баш хисапчы (оешмалар ҿчен) ___________ ____________________ 
                                  (имза)  (имза расшифровкасы)    

М.П. 
 



Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына №2  

кушымта 

 «__»___________ 2019 №_____ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан халыкка коммуналь-кҿнкүреш хезмҽтлҽре (мунча 

хезмҽтлҽре) күрсҽтүче оешмаларга субсидиялҽр бирү мҽсьҽлҽсен карау буенча  

эшче тҿркем составы 

 

Эшче төркем рәисе: 

Миндубаева Л.Ф.                              Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары 

Эшче төркем рәисе урынбасары: 

Ахунҗанов Ф.Ф. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты шҽһҽр хуҗалыгы бүлеге башлыгы; 

Эшче төркем секретаре: (төп состав) 

Шҽйхевҽлиева Р.Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторы мҿдире 

                                                    (Резерв состав)   

Шҽйхетдинова Р.А. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторының ҽйдҽп баручы белгече (килешү 

буенча) 

Эшче төркем әгъзалары: 

Ханнанов Р.Р. Башкарма комитет җитҽкчесенең инфраструктура үсеше 

мҽсьҽлҽлҽре буенча урынбасары (килешү буенча) 

 

Шайдуллина Л.З. 

 

 

 

Дҽүлҽтшина Л.М. 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

исҽп һҽм хисап бүлеге башлыгы (килештерү буенча) 

 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ бүлеге башлыгы (килешү 

буенча) 

 
  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына №3  

кушымта 
«__»________ 2019 №_____ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽрендҽ 

халыкка коммуналь - кҿнкүреш хезмҽтлҽре (мунча хезмҽтлҽре) күрсҽтүне гамҽлгҽ 

ашыручы юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, физик затлар тарафыннан күрсҽтелҽ торган 

мунча хезмҽтлҽренҽ тарифлар  

 
№ 

п/п 

 

Мунча хезмҽтлҽре 

мунча 

хезмҽтлҽрен 

куллану 
озынлыгы, 

сҽгать 

 

Атна кҿннҽре, бҽясе, сумнарда.  

1 Гомуми бүлек хезмҽтлҽре  

 

 

1,5 

ЧҼРШҼМБЕ, ПҼНҖЕШҼМБЕ, ҖОМГАс 

9.00 дан 21.00 сҽг.кадҽр -  120,00 сум 

(пенсия таныклыгы һҽм (яки) пенсия билгелҽү 

турында белешмҽ булган очракта);  
 

9.00 дан 21.00 сҽг.кадҽр– 200,00 сум 

(шҽһҽр халкына) 

ШИМБҼ 

10.00 нан 21.00 сҽг.кадҽр - 200,00 сум 

ЯКШҼМБЕ 

 9.00 дан 21.00 сҽг.кадҽр - 200,00 сум 

 (шҽһҽр халкына, шул исҽптҽн пенсионерларга 

пенсия таныклыгы һҽм (яки) пенсия билгелҽү 

турында белешмҽ булганда)  

2 Гаилҽ номеры хезмҽтлҽре  

  

- ата-аналар белҽн гаилҽ 

номерына йҿрүче балаларга 

- 7 яшькҽ кадҽр  

- 7 яшьтҽн 14 яшькҽ кадҽр; 

1,5 2 кешегҽ кадҽр 500,00 сум 

2 дҽн артык кеше-һҽр килүчегҽ ҿстҽмҽ 250,00 

сум 

 

түлҽүсез 

 120,00 сум. 

3 Гомуми бүлек хезмҽтлҽре: 

- гомуми бүлектҽ мунчага 

йҿрүче балаларга (Бала 

документы булган очракта) ): 

- 7 яшькҽ кадҽр (аерым юу 

урыны бирмичҽ генҽ); 

- 7 яшьтҽн 14 яшькҽ кадҽр; 

- 14 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

түлҽүсез 

120,00 сум 

200,00 сум 

4 Гомуми бүлек хезмҽтлҽре: 

- Бҿек Ватан сугышы 

инвалидларына һҽм анда 

катнашучыларга, ПУ, һҽлак 

булган хҽрби хезмҽткҽрлҽр 

гаилҽлҽренҽ 

 

1,5 

 

түлҽүсез 



 


