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Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 

чакрымнан читтә урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл 

пунтларына беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары илтүгә бәйле  

булган кулланучылар кооперациясе оешмаларының чыгым 

ӛлешләрен кайтаруга Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында 

   

Мӛслим муниципаль районы составына керүче, ерак торак пунктларда яшәүче 

авыл халкын товарлар белән һәм беренче дәрәҗәдәге кирәкле әйберләр белән 

тәэмин итү максатларында , «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 15 статьясы, «Татарстан Республикасы районнары үзәкләреннән 

11 чакрымнан ераграк урнашкан, Татарстан Республикасының ерак булган һәм 

халык аз яши торган авыл пунктларына беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарларны 

илтүгә бәйле булган куллану кооперациясе оешмалары чыгымнарының бер ӛлешен 

каплау ӛчен Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләре бюджетларына 

Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирүне 

раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 20 

ноябрендәге 887 нче номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Мӛслим 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Расларга: 

Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә 

урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге 

кирәкле товарлары илтүгә бәйле  булган кулланучылар кооперациясе 

оешмаларының чыгым ӛлешләрен кайтаруга Мӛслим муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр тәкъдим итү Тәртибе (1 нче кушымта). 

- 2 нче кушымта нигезендә субсидия алу хокукын дәгъвалаучы юридик 

затларны, шәхси эшкуарларны, физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы 

комиссия составы. 

2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән субсидияләр бирү максатыннан, 

Мӛслим муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына (алга таба - ФБП) 



Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районының рәсми сайтында субсидия 

бирү турында белдерү урнаштырырга кирәк. 

3. Әлеге карарны Мӛслим муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемә алам. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы И.Х. Әхмәтов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мӛслим муниципаль районы   

Башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфаларын башкаручы 

тарафыннан 

        «____» _______________ елның         

___ нче номерлы карарына 

1 нче кушымта 

 

Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә 

урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге 

кирәкле товарлары илтүгә бәйле  булган кулланучылар кооперациясе 

оешмаларының чыгым ӛлешләрен кайтаруга Мӛслим муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр тәкъдим итү  

Тәртибе. 

 

1.1. Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге 

кирәкле товарлары илтүгә бәйле  булган кулланучылар кооперациясе 

оешмаларының чыгым ӛлешен каплауга субсидияләр бирүнең әлеге тәртибе 

кулланучылар кооперациясе оешмаларына Мӛслим муниципаль район үзәгеннән 11 

чакрым читтә урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче 

дәрәҗәдәге кирәкле товарлары илтүгә бәйле  булган чыгымнарның бер ӛлешен 

каплауга җирле бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр бирү процедурасын билгели 

(алга таба - субсидия). 

1.2. Кулланучылар кооперациясе оешмаларына (алга таба - оешмалар) субсидияләр 

бирүнең максаты булып, кулланучылар кооперациясе оешмаларының Мӛслим муниципаль 

районының район үзәгеннән 11 чакрым ераклыкта урнашкан ерак һәм халык аз яши 

торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары илтүгә бәйле  

булган чыгымнарының бер ӛлешен каплау булып тора. 

1.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә, бюджет акчаларын алучылар 

буларак, тиешле финанс елына (тиешле финанс елына һәм план чорына) субсидияләр 

бирүгә бюджет йӛкләмәләренең лимитлары билгеләнгән тәртиптә җиткерелгән Җирле 

үзидарә органы булып Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма 

комитеты - бюджет акчаларын алучы буларак, баш бүлүче булып тора. 

1.4. Субсидия бирү җирле бюджет турындагы карарда каралганча бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йӛкләмәләре лимитлары чикләрендә , Мӛслим муниципаль 

районы Башкарма комитетына әлеге Тәртипнең 1.2 пунктында күрсәтелгән максатларга  

гамәлгә ашырыла. 

1.5. Субсидия бирү турында белдерү Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районының рәсми сайтында субсидия бирү турында гаризалар кабул итү тәмамланганчы 

кимендә ун календарь кӛн кала урнаштырыла. 

1.6. Субсидия алучылар – Мӛслим муниципаль районы территориясендә теркәлгән 

һәм эшчәнлек алып баручы оешмалар (алга таба – алучылар) 

1.7. Субсидия алу хокукына түбәндәге критерийларга җавап бирүче оешмалар ия: 

- Мӛслим муниципаль районы территориясендә теркәлгән юридик зат булып тору; 

- Мӛслим муниципаль районы территориясендә сәүдә эшчәнлеген алып бару; 

- беренче чиратта кирәкле товарларны ташу ӛчен транспорт чаралары булу; 



- үзгәртеп кору, бетерү яки банкротлык стадиясендә булмау. 

1.8. Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге 

кирәкле товарлары илткәндә, оешмаларга ягулык-майлау материаллары сатып алу ӛчен 

фактта башкарылган чыгымнар күләмендә субсидия бирелә. 

1.9. Субсидия күләме тотылган чыгымнар суммасыннан чыгып билгеләнә һәм бу 

максатларга каралган Мӛслим муниципаль районы бюджетындагы акчадан  артмый. Аны 

билгеләү ӛчен, субсидия алучы әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендәге форма буенча 

белешмә-исәп-хисап бирә. 

1.10. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы башкарма комитеты (алга 

таба - Башкарма комитет) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

департаментының Мӛслим районы буенча территориаль бүлегендә ачылган шәхси 

счетыннан оешмаларның исәп-хисап счетларына субсидия күчерүне гамәлгә ашыра. 

 

2. Субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе 

 

2.1. Оешма субсидия алу ӛчен Башкарма комитетка түбәндәге документлар белән 

гариза тапшыра: 

- устав күчермәсе (юридик затлар ӛчен) һәм карап чыгу ӛчен аның оригиналы, шулай 

ук аңа барлык үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр (булган очракта); 

- оештыру килешүе яки вәкаләтле органның зат тӛзү турындагы карары күчермәсе һәм 

аның оригиналы (күзәтү ӛчен оригинал); 

- транспорт чараларының булуын раслаучы документлар (техник чара паспортының 

күчермәләре һ. б.); 

- кулланучылар кооперациясе оешмаларының Мӛслим муниципаль районы үзәге – 

Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә урнашкан ерак һәм халык аз яши торган 

авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары илтүгә бәйле  чыгымнарның 

бер ӛлешен әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә каплауга исәп-хисап белешмәсе. 

2.2. Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр алу ӛчен гаризаларны 

карау, бәяләү һәм җиңүчеләрне билгеләү комиссиясе йӛзендә Башкарма комитет 7 эш кӛне 

эчендә әлеге Тәртипнең 2.1 пунктында күрсәтелгән документларның дӛреслеген тикшерә 

һәм субсидия бирү мӛмкинлеге турында карар чыгара яисә, сәбәпләрен күрсәтеп, субсидия 

бирүдән баш тарта. 

Карар беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә. 

2.3. Субсидия бирүдән баш тартуга нигез булып: 

субсидия алучы тарафыннан тапшырылган документларның әлеге Тәртипнең 2.1 

пунктында билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яки күрсәтелгән документларны 

тапшырмау (тулысынча тапшырмау); 

субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дӛрес булмавы тора. 

2.4. Комиссиянең бюджет акчаларын алучы буларак баш бүлүче – Башкарма комитет 

һәм субсидия алучы арасында уңай карар кабул иткәндә, Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы, Россия Федерациясе субъекты финанс органы, муниципаль берәмлекнең 

финанс органы тарафыннан тиешле субсидия тӛре ӛчен билгеләнгән типовой форма 

нигезендә, Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан субсидия 

бирү турында килешү (шартнамә) тӛзелә (алга таба – килешү). 

2.4.1 Субсидияләр бирелгәндә әлеге тәртиптә күрсәтелгән субсидияләр бирү 

турындагы шартнамәләр (килешүләр) һәм әлеге шартнамәләр (килешүләр) буенча 

йӛкләмәләрне үтәү максатларында тӛзелгән шартнамәләргә (килешүләр) аларны бирүнең 



мәҗбүри шарты булып, бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) - субсидия биргән 

Башкарма комитет һәм муниципаль финанс контроле органы-контроль-хисап палатасы 

тарафыннан аларның шартларын, максатларын һәм субсидияләр бирү тәртибен үтәүне 

тикшерү ӛчен, дәүләт (муниципаль) унитар предприятиеләрдән, хуҗалык ширкәтләреннән 

һәм җәмгыятьләрдән тыш, аларның устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый 

берәмлекләр катнашында субсидияләр бирү турында шартнамәләр (килешүләр) буенча 

йӛкләмәләрне үтәү максатларында тӛзелгән шартнамәләр (килешүләр буенча субсидияләр 

алучыларның һәм мондый ширкәтләр һәм оешмалар катнашында аларның устав (җыелма) 

капиталларында коммерциячел оешмаларның, шулай ук коммерциячел оешмаларның, 

аларның устав (җыелма) капиталларында), субсидияләр алучыларның һәм субсидияләр 

бирү турындагы шартнамәләр буенча йӛкләмәләрне үтәү максатларында тӛзелгән 

килешүләр буенча тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) булып торучы 

затларның тиешенчә ризалыгы була. 

2.5. Субсидия бирү турындагы килешү 1 елга гамәлдә булу срогы белән тӛзелә. 

2.6. Акчаны кайтаруга субсидия бирелә торган чыгымнар юнәлеше – Мӛслим 

муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә урнашкан ерак 

һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары 

китерү. 
2.7. Субсидия алучыларның килешү тӛзү планлаштырыла торган ай алдындагы айның 

беренче санына туры килергә тиешле таләпләр: 

субсидия алучыларның Россия Федерациясенең Салымнар һәм җыемнар турындагы 

законнары нигезендә салым, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар, 

процентлар түләү буенча бурычлары булмаска тиеш;  

субсидия алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына кире 

кайтару буенча срогы чыккан бурычлары булмаска тиеш, (хокукый акт нигезендә,  

субсидияләр, бюджет инвестицияләре, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә 

бирелгән бюджет инвестицияләре бирү планлаштырыла), һәм Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджеты алдында срогы чыккан бүтән бурыч булырга тиеш түгел (аннан 

хокукый акт нигезендә субсидия бирү планлаштырыла)  (мондый таләпләр хокукый актта 

каралган очракта; 

субсидия алучы юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында 

булырга тиеш түгел, ә субсидия алучы шәхси эшмәкәрләр шәхси эшмәкәр буларак 

эшчәнлеген туктатмаска тиеш; 
субсидия алучы чит ил юридик затлары, шулай ук Россия юридик затлары, аларның устав 

(җыелма) капиталында Россия Федерациясенең Финанс министрлыгы белән раслана торган Салым 

салуның ташламалы салым режимы бирелә торган һәм финанс операцияләрен үткәргәндә 

мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләр һәм территорияләр (офшор 

зоналары) исемлегенә кертелгән дәүләт яки территория аның теркәлү урыны булган чит ил 

юридик затларның катнашу ɵлеше барысы бергә 50 проценттан артыграк  

Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан субсидия алучылар әлеге Тәртипнең 1.2 

пунктында күрсәтелгән башка муниципаль хокукый актлар нигезендә субсидия бирү 

планлаштырыла торган акчаны алырга тиеш түгел.  

2.8. Финанс хисап елында кулланылмаган субсидия калдыгы, субсидия бирү 

турындагы килешүдә каралган очракларда, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

Казначылык Департаментының территориаль бүлегендә ачылган Башкарма комитетның 

хисап счетына, хисап елыннан соң килүче елның 1 гыйнварына кадәр, Мӛслим муниципаль 

районы бюджетына субсидия алучы тарафыннан кире кайтарылырга тиеш. 

 



3. Хисаплылыкка таләпләр 

 

3.1. Субсидия алучы субсидияләрне максатчан файдалану турында хисапны агымдагы 

елның 20 декабренә кадәр әлеге Тәртиптәге 2 нче кушымта нигезендә бирә. 

 

4. Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне контрольдә 

тотуны гамәлгә ашыру һәм аларны бозган ӛчен җаваплылык таләпләре 

 

4.1. Субсидия алучылар тарафыннан субсидия бирү шартларын, максатларын һәм 

таләпләрен үтәү Башкарма комитет һәм муниципаль финанс тикшерүе органы - Мӛслим 

муниципаль районы Контроль-хисап палатасы (алга таба-КХП) тарафыннан мәҗбури 

тикшерелергә тиеш. 

4.2. Башкарма комитет һәм КХП тарафыннан үткәрелгән тикшерүләр нәтҗәсендә 

Субсидия биргәндә билгеләнгән шартлар бозылган очракта субсидия кире кайтарылырга 

тиеш. 

4.3. Субсидияләр алу ӛчен  дӛрес булмаган белешмәләр һәм документлар тапшыру 

фактлары ачыкланган очракта, бирелгән субсидияләр, Башкарма комитетның тиешле 

таләбен алу датасыннан алып 30 кӛн эчендә Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

4.4. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы бюджеты кеременә ирекле 

рәвештә кире кайтарудан баш тарткан очракта, Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендә мәҗбүри рәвештә түләттерелергә тиеш. 

4.5. Бирелә торган документларның дӛреслеге, бюджет акчаларын максатчан һәм 

нәтиҗәле файдалану, коррупциягә каршы законнарны үтәү ӛчен җаваплылык субсидия 

алучыларга йӛкләнә. Закон бозучыларга карата гамәлдәге законнарда каралган 

җаваплылык чаралары кулланыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мӛслим муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфаларын башкаручының   

«___» ________ 2019 ел  

 _____ карарына 2 нче кушымта 

 

 

Субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, шәхси эшкуарларны, 

физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия СОСТАВЫ. 

 

N  Вазыйфа Исем, фамилиясе, 

әтисенең исеме 

1 Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы района  - 

рәис 

И.Х. Әхмәтов 

2 Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең территориаль үсеш буенча 

урынбасары-рәис урынбасары 

Р.А. Ильясов 

4 Мӛслим муниципаль районы Башкарма 

комитетының территориаль үсеш бүлеге 

начальнигы 

Ф.Ф. Вәлиев 

5 Мӛслим муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы рәисе (килешү буенча) 

Н.А. Бубекова 

6 ТР Мӛслим муниципаль районы Контроль-хисап 

палатасы рәисе (килешү буенча) 

В.В. Харитонов 

7 Мӛслим муниципаль районы Башкарма 

комитетының юридик бүлеге начальнигы (килешү 

буенча) 

Г.Р. Гайсина 

8 ТР муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең коррупциягә каршы тору 

мәсьәләләре буенча ярдәмчесе (килешү буенча) 

Ф.Р.Гайнетдинова 

 

 

 

 

 

 

 



Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим 

авылыннан 11 чакрымнан читтә урнашкан ерак 

һәм халык аз яши торган авыл пунтларына 

беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары илтүгә 

бәйле  булган чыгым ӛлешләрен кайтару 

Тәртибенә 1 нче кушымта  

 
Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы 

___________________________________________ 

 

(кемнән) 

______________________________________ 

                          (оешма исеме) 

Адрес: 

___________________________________________

___________________________________________

_______ 

«____» _________________20____ ел 

 

 

Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә 

урнашкан ерак һәм халык аз яши торган авыл пунтларына беренче дәрәҗәдәге 

кирәкле товарлары илтеп тапшыру белән бәйле кулланучылар кооперациясе 

оешмаларының чыгымнары ӛлешен каплауга исәп-хисап белешмәсе 
 

 

 

 

 

 
Китерү датасы Транспорт 

чарасының 

моделе, 

маркасы, 

модификациясе 

Транспорт 

чарасының 

дәүләт 

номеры 

Ташыла 

торган 

продукция 

исеме 

Транспорт 

чарасы 

йӛреше, км 

Ягулык 

чыгымы 

нормасы, 

л/100км 

Ягулык-майлау 

материалларына 

бәя, сум/л. 

Ягулык-

майлау 

материаллары 

чыгымы, сум. 

        

 

Мәгълүматларның дӛреслеген раслыйбыз: 

Җитәкче ______________/________________/  

Баш хисапчы __________/________________/  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мӛслим муниципаль районы үзәге – Мӛслим 

авылыннан 11 чакрымнан читтә урнашкан ерак 

һәм халык аз яши торган авыл пунтларына 

беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары илтүгә 

бәйле  булган чыгым ӛлешләрен кайтару 

Тәртибенә 2 нче кушымта  

                                                                             Форма 

 

Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрым читтә 

урнашкан, Мӛслим муниципаль районының ерак һәм халык аз яши торган торак 

пунктларына беренче дәрәҗәдәге кирәкле товарлары китерү чыгымнарын каплау 

максатларында, Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан бирү турында  

КИЛЕШҮ. 

Мӛслим «___» ___________ 20___ ел 

 

Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты, алга таба «Башкарма 

комитет» дип аталучы, _______________________________ нигезендә эш итүче 

________________________________ йӛзендә, «субсидия алучы» дип аталучы, 

_______________________ нигезендә эш итүче ________________________________ 

йӛзендә әлеге килешүне тӛзеделәр. Килешү Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 20 ноябрь, 887 нче номерлы  «Татарстан Республикасы 

районнары үзәкләреннән 11 чакрымнан ераграк урнашкан, Татарстан 

Республикасының ерак булган һәм халык аз яши торган авыл пунктларына беренче 

дәрәҗәдәге кирәкле товарларны илтүгә бәйле булган куллану кооперациясе 

оешмалары чыгымнарының бер ӛлешен каплау ӛчен Татарстан Республикасының 

муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан 

башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибенә үзгәреш кертү турында» карары 

кысаларында тӛзелде. 

1. Килешү предметы 

1.1. Килешү предметы булып,  Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан 

«субсидия алучыга»  «Башкарма комитет» тарафыннан Мӛслим муниципаль районы 

үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә урнашкан ерак һәм халык саны 

аз булган авыл нокталарына беренче кирәк-ярак товарлары китерү белән бәйле 

чыгымнарының бер ӛлешен каплау максатларында, түләүсез һәм кире кайтарылмый 

торган нигездә субсидия бирү тора. 

 

1.2. Субсидия Мӛслим муниципаль районы башкарма комитетына агымдагы финанс 

елына Мӛслим муниципаль районы бюджетының ирекле бюджет язмасында бюджет 

чыгымнарын классификацияләүнең тиешле кодлары буенча каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йӛкләмәләре лимитлары чикләренд Мӛслим 

муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрым читтә урнашкан, 



Мӛслим муниципаль районының ерак һәм халык саны аз булган авыл пунктларына 

беренче кирәкле товарларны китерү чыгымнарының бер ӛлешен каплау 

максатларында бирелә. 

Субсидия суммасы __________________ (_____________) сум. 

1.3. «Субсидия алучы» үз ӛстенә түбәндәге йӛкләмәләрне ала: 

1.3.1. Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм халык саны аз булган авыл нокталарына беренче кирәк-

ярак товарлары китерү белән бәйле чыгымнар ӛлешен кайтару ӛчен субсидияне 

кулланырга.  

1.3.2. Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм халык саны аз булган авыл нокталарына беренче кирәк-

ярак товарлары китерү белән бәйле чыгымнарга аерым исәпкә алу алып барырга. 

1.3.3. Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм аз халыклы авылларына беренче кирәкле товарларны 

китерүгә бәйле чыгымнарны кайтаруга субсидия күләмен чыгымнарның һәр 

статьясы буенча нигезләп исәпләп чыгарырга,  һәм «Башкарма комитет» ка исәп-

хисапны (нигезле смета хисабы яки калькуляциясе) тапшырырга кирәк. 

1.4. Субсидияләрнең максатчан файдаланылышы булып «субсидия алучы» 

тарафыннан әлеге килешүнең 1.3 пункты буенча күчерелгән йӛкләмәләрне үтәү 

тора. 

2. Субсидияләр бирү тәртибе. 

2.1. Субсидия, Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 

чакрымнан читтә урнашкан ерак һәм халык саны аз булган авыл нокталарына 

беренче кирәк-ярак товарлары китерү белән бәйле чыгымнарны каплау 

максатларында, түләүсез һәм кире кайтарылмый торган нигездә бирелә. 

2.2. Башкарма комитет шәхси счетыннан "Субсидия алучыга" кредит оешмасында 

Россия Федерациясе Үзәк Банкы учреждениесендә) ачылган субсидия алучы исәп-

хисап счетына, Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль берәмлеге бюджеты 

акчалары исәбеннән субсидияләр күчерү, билгеләнгән тәртиптә бер тапкыр 

“Мӛслим муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидия бирү 

мәсьәләсен карау буенча эшче тӛркем карар кабул иткәннән соң, 10 кӛннән дә соңга 

калмыйча, билгеләнгән максатларга расланган ассигнованиеләр чикләрендә 

башкарыла.  

2.3. Башкарма комитет әлеге Килешүнең 1.3.3 пунктында күрсәтелгән 

документларны алганнан соң 2 календарь кӛн эчендә тикшерү үткәрә һәм субсидия 

күләмен исәпләүне тикшерү акты. 

2.4. Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан акча күчерү ӛчен нигез булып, 

Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан читтә 

урнашкан ерак һәм халык саны аз булган авыл нокталарына, беренче кирәк-ярак 



товарлары китерү белән бәйле килеп чыккан чыгымнарны кайтаруга субсидия 

күләмен исәпләүне тикшерү буенча, Башкарма комитет тӛзегән акт тора. 

2.5. «Субсидия алучы» ның чыгымнары (әлеге максатларга каралган бюджет 

ассигнованиеләреннән тыш) Мӛслим муниципаль районы бюджеты хисабына 

түләнергә тиеш түгел. 

2.6. «Башкарма комитет» һәм МКУ Мӛслим муниципаль районы «Контроль-хисап 

палатасы» «Субсидия алучы»га субсидия бирү шартларын, максатларын һәм 

тәртибен үтәүне мәҗбүри тикшерәләр. 

2.7. Әлеге килешү нигезендә, «Субсидия алучы»  «Башкарма комитет» һәм МКУ 

Мӛслим муниципаль районы «Контроль-хисап палатасы» тарафыннан субсидия 

бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерүгә ризалык белдерә. 

3. Яклар хокуклары һәм бурычлары. 

«Башкарма комитет»: 

3.1. Әлеге килешүнең 2 статьясы шартлары нигезендә «субсидия алучы» исәп-хисап 

счетына субсидия суммасын күчерү йӛкләнә. 

3.2. Килешү буенча «субсидия алучы» йӛкләмәләрен куллануга бәйле мәсьәләләр 

буенча «субсидия алучыга» консультация бирергә йӛкләмә бирелә. 

3.3. «Субсидия алучы»ның  субсидия алучы максатлары һәм тәртибе үтәлешен 

тикшерү йӛкләнә. 

3.4. Субсидияне тулысынча яки ӛлешчә очракларда бирүдән баш тартырга хокуклы: 

     - әгәр «субсидия алучы»га карата ликвидацияләү, үзгәртеп кору, банкротлык 

процедуралары гамәлгә ашырылса, шулай ук аның эшчәнлеге гамәлдәге законнарда 

билгеләнгән тәртиптә туктатылган очракта; 

     - әлеге килешүнең 1.3 пунктында билгеләнгән йӛкләмәләрне субсидия алучы 

тарафыннан «үтәмәү» очрагында; 

     - Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм халык саны аз булган авыл нокталарына беренче кирәк-

ярак товарлары китерү белән бәйле чыгымнарны каплау максатларында, Мӛслим 

муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә билгеләнгән 

таләпләрне «субсидия алучы» тарафыннан системалы рәвештә бозу очраклары 

ачыкланганда. 

 

«Субсидия алучы» бурычлы: 

3.5. Алынган субсидияне Мӛслим муниципаль районы үзәгеннән – Мӛслим 

авылыннан 11 чакрымнан читтә урнашкан ерак һәм халык саны аз булган авыл 

нокталарына беренче кирәк-ярак товарлары китерү белән бәйле чыгымнарны 

каплауга кулланырга; 

3.6. «Башкарма комитет» таләбе буенча килешү предметына кагылышлы барлык 

кирәкле мәгълүматны һәм документларны тапшырырга; 



3.7. Килешү буенча үз хокукларын бирмәскә һәм үзенең бурычларын башкаларга 

күчермәскә; 

3.8. Вәкаләтле орган тарафыннан «субсидия алучыны» үзгәртеп кору яки бетерү 

турында Карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) календарь кӛненнән дә соңга калмыйча 

бу хакта «Башкарма комитет» ка язма рәвештә хәбәр итәргә; 

3.9. Килешүнең башка шартларын тиешенчә үтәргә. 

3.10. Субсидияләрнең максатчан файдалану турында хисапны, әлеге килешүнең 

кушымтасы нигезендә, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына 

тапшыру ӛчен, агымдагы елның 20 декабренә кадәр тапшырырга. 

4. Субсидияләрне кире кайтару тәртибе. 

4.1. Субсидия алучы тарафыннан дӛрес булмаган белешмәләр бирү, субсидияләр 

бирү шартларын бозу яки аларны максатсыз файдалану очрагында, «Башкарма 

комитет» күрсәтелгән фактларны билгеләгәннән соң 10 календарь кӛн эчендә, 

субсидия алучыга Мӛслим 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. Мӛслим муниципаль районы бюджетына субсидияләрне кире кайтару, 

«Башкарма комитет» ның язма таләбен алу датасыннан башлап, 30 календарь кӛн 

эчендә, Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы Казначылык 

Департаментының территориаль бүлегендә ачылган «Башкарма комитет» ның 

шәхси счетына бәхәссез тәртиптә акча күчерү юлы белән башкарыла. 

4.4. Финанс хисап елында кулланылмаган субсидия калдыгы,  субсидия бирү 

турындагы килешүдә каралган очракларда, Мӛслим муниципаль районы бюджетына 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык Департаментының 

территориаль бүлегендә ачылган «Башкарма комитет» счетына хисап елыннан соң 

килүче елның 1 гыйнварына  хәтле, кире кайтарылырга тиеш. 

4.5. Субсидияләрне ирекле кире кайтарудан баш тартканда, алар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә эзләтеп алыналар. 

5. Якларның җаваплылыгы 

5.1. Яклар Килешү буенча үз бурычларын үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән ӛчен 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

 

6. Якларның җаваплылыгын тӛшереп калдыручы шартлар  

(форс-мажор шартлар) 

6.1. Табигый бәла-казалар, хәрби гамәлләр яисә гадәттән тыш хәлләр, террор 

актлары, массакүләм тәртипсезлекләр, дәүләт органнары гамәлләре, Россия 

Федерациясе законнарындагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән бәхәссез 

кӛч шартларында Яклар килешү буенча үз вазыйфаларын үтәмәгән яисә тиешенчә 



үтәмәгән ӛчен җаваплылыктан азат ителә. Мондый хәлләрнең җитү факты һәм 

аларның дәвамлылыгы компетентлы орган тарафыннан расланган булырга тиеш. 

6.2. Яклар форс-мажор хәлләр турында барлыкка килгәннән соң ундүрт кӛн эчендә 

бер-берсенә язма рәвештә хәбәр итәргә тиеш. Белдерү кәгазендә хәлләрнең 

характеры турында белешмәләр, шулай ук әлеге хәлләрнең булуын раслаучы һәм 

килешү буенча Якларның үз йӛкләмәләрен үтәүгә аларның йогынтысына мӛмкин 

кадәр бәя бирә торган рәсми документлар булырга тиеш. 

6.3. Әгәр дә бер Як икенче Якка килешүнең 6.2 пунктында каралган хәбәрнамәне 

җибәрмәсә яки вакытында җибәрмәсә, ул аның китергән зыяннарын кайтарырга 

тиеш. 

6.4. Килешүнең 6.1 пунктында күрсәтелгән шартлар туганда, яклар тарафыннан 

килешү буенча шартларны үтәү срогы шушы шартлар гамәлдә булган вакыт буенча 

билгеләнә. 

6.5. Килешүнең 6.1 пунктында күрсәтелгән шартлар туганда һәм аларның 

нәтиҗәләре ике айдан артык дәвам итсә, Яклар килешүне үтәүнең альтернатив 

ысулларын билгеләү ӛчен сӛйләшүләр алып баралар. 

7. Килешүнең шартларын үзгәртү 

7.1. Яклар үзара килешү буенча килешүгә үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертү 

хокукына ия. Мондый үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр килешүгә кушымта итеп бирелә 

һәм аның аерылгысыз ӛлешенә әверелә торган аерым ӛстәмә килешүләр рәвешендә 

рәсмиләштерелә. 

 

 

8. Бәхәсләрне хәл итү 

8.1. Килешү текстында үз рӛхсәтен тапмаган мәсьәләләр буенча яклар арасында 

килеп туган барлык бәхәсләр һәм аңлашылмаучанлыклар сӛйләшүләр юлы белән 

хәл ителәчәк. 

8.2. Бәхәсле мәсьәләләрне сӛйләшүләр юлы белән җайга салу мӛмкин булмаса, 

бәхәсләр Арбитраж судында хәл ителә. 

 

 

9. Килешүнең гамәлдә булу срогы 

9.1. Килешү Яклар имзалаган мизгелдән үз кӛченә керә һәм Якларның башканы  

билгели торган килешүе булмаган очракта, үз йӛкләмәләренең тулы һәм тиешле 

үтәлеше шарты белән __________ елга кадәр гамәлдә булачак. 

 

10. Ӛстәмә шартлар 

10.1. Килешүдә каралмаган очракларда, Яклар Россия Федерациясе законнарына 

таяна. 



10.2. Килешү буенча яклар тарафыннан бер-берсенә җибәрелгән теләсә нинди 

белдерү яисә башка хәбәр язма рәвештә ясалырга тиеш. Мондый белдерү яисә хәбәр 

килешүнең 11 пунктында күрсәтелгән адрес буенча һәм вәкаләтле зат имзасы буенча 

җибәрелгән хат булып санала. 

 

11. Якларның адреслары һәм реквизитлары 

 

Башкарма комитет Субсидия алучы 

 

Юридик адрес: 

Банк реквизитлары: 

Банк учреждениесе исеме 

БИК 

к/с   

р/с  

Лицевой счет: 

ИНН/КПП  

ОГРН 

ОКТМО 

 Юридик адрес: 

Банк реквизитлары: 

Банк учреждениесе исеме 

БИК 

к/с   

р/с  

Лицевой счет: 

ИНН/КПП  

ОГРН 

ОКТМО 

 

 

Җитәкче Җитәкче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мӛслим авылыннан 11 чакрымнан 

читтә урнашкан ерак һәм халык саны 



аз булган авыл нокталарына беренче  

кирәк-ярак товарлары китерү белән бәйле  

кулланучылар кооперациясе оешмаларының  

чыгымнары ӛлешен каплауга 

Мӛслим муниципаль районы бюджетыннан  

субсидияләр бирү Тәртибенә  

3 нче кушымта 

 

 

 

 

 

Башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисап 

_______________ 201___ел (үсүче нәтиҗә белән) 
 

 

№  Оешма исеме 

Килешү 

Реквизитлары 

1 елга 

субсидия 

күләме 

Хисап 

датасына 

бюджеттан 

финансланды 

(үсүче нәтиҗә 

белән) 

Хисап 

датасына 

касса 

чыгымы 

(үсүче 

нәтиҗә 

белән) 

Хисап датасына 

үзләштерелмәгән 

акчалар калдыгы 

Акча күчерү 

ӛчен 

реквизитлар 

1 2  3 4 5 6 7 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Барлыгы:       

 

 

Җитәкче 

 

Баш хисапчы     

 


