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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

авыл җирлекләренә һәм муниципаль 

районнарының административ үзәкләре 

булмаган шәһәр тибындагы поселок 

нигезендә төзелгән шәһәр җирлекләренә 

грантлар турында» 2013 ел, 29 август, 

614 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы авыл җирлекләренә һәм муниципаль районнарының административ 

үзәкләре булмаган шәһәр тибындагы поселок нигезендә төзелгән шәһәр 

җирлекләренә грантлар турында» 2013 ел, 29 август, 614 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 11 ноябрь, 866 нчы; 2014 ел, 8 

май, 304 нче; 2014 ел, 17 май, 330 нчы; 2014 ел, 26 декабрь, 1032 нче; 2016 ел, 17 

февраль, 98 нче; 2017 ел, 30 сентябрь, 733 нче; 2018 ел, 20 март, 159 нчы; 2019 ел, 8 

апрель, 274 нче; 2019 ел, 21 май, 427 нче; 2019 ел, 2 октябрь, 886 нчы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

преамбуланы түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы муниципаль районнарының административ үзәге 

булмаган шәһәр тибындагы бистә нигезендә төзелгән авыл җирлекләре һәм шәһәр 

җирлекләре җирле үзидарә органнары эшчәнлеге күрсәткечләренең иң яхшы 

күрсәткечләренә ирешүгә һәм (яки) аларны бүләкләү, Татарстан Республикасы авыл 

һәм шәһәр җирлекләре халкының тормыш дәрәҗәсен күтәрү максатларында 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә һәм 

муниципаль районнарының административ үзәкләре булмаган шәһәр тибындагы 
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поселок нигезендә төзелгән шәһәр җирлекләренә грантлар бирү һәм алардан 

файдалану тәртибендә: 

4.1 пунктта «, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 

грант күләмен һәм грант алучылар санын раслау турында» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

4.7.1 пунктның икенче һәм өченче абзацларында «22 мең кеше» сүзләрен «19,7 

мең кеше» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 4.7.3 пункт өстәргә: 

«4.7.3. Авыл җирлекләренә бер грант күләме 1,5 млн. сум, Татарстан 

Республикасы муниципаль районнарының административ үзәкләре булмаган шәһәр 

тибындагы поселогы нигезендә төзелгән шәһәр җирлекләренә 2,0 млн. сум тәшкил 

итә.»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.5.1 пункт өстәргә: 

«5.5.1. Татарстан Республикасы муниципаль районнары бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар бирү шартлары булып тора: 

а) Татарстан Республикасы муниципаль районы башкарма комитеты (алга таба 

– башкарма комитет) Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 

грантлар түләү гамәлгә ашырыла торган грант алучылар исемлеген раслау турында 

боерыкның булуы; 

б) Татарстан Республикасы муниципаль районы муниципаль хокукый 

актының билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән булуы Татарстан Республикасы 

муниципаль районнарының административ үзәкләре булмаган шәһәр тибындагы 

поселогы нигезендә төзелгән Татарстан Республикасы авыл җирлекләре һәм шәһәр 

җирлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү буенча Татарстан 

Республикасы муниципаль районының чыгым йөкләмәләрен билгели торган чыгым 

йөкләмәләрен билгели.»; 

5.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.6. Башка бюджетара трансфертлар Министрлык һәм Башкарма комитет 

арасында төзелә торган, Министрлык тарафыннан расланган, түбәндәге шартлар 

күздә тотылган форма нигезендә бүтән бюджетара трансфертлар бирү турындагы 

килешү (алга таба – Килешү) нигезендә бирелә: 

башка бюджетара трансфертларның күләме, аларның максатчан билгеләнеше; 

башка бюджетара трансфертлардан файдалану нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләренең әһәмияте;  

башка бюджетара трансфертларны күчерү тәртибе; 

башка бюджетара трансфертлардан файдалану һәм башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында хисап 

тапшыру сроклары, тәртибе һәм формалары; 

башка бюджетара трансфертларны алучының билгеләнгән нәтиҗәлелек 

күрсәткечен башка бюджетара трансфертлардан файдаланмау нәтиҗәләре;  

Килешүдә каралган башка бюджетара трансфертларны алучының килешүдә 

каралган йөкләмәләрнең үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру тәртибе; 

Килешү шартларын бозган өчен якларның җаваплылыгы.»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.6.1 пункт өстәргә: 
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«5.6.1. Грант алучыларга түләнгән грантлар саны башка бюджетара 

трансфертлардан файдалануның нәтиҗәлелеге күрсәткече булып тора.»; 

5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.7. Башка бюджетара трансфертлар Министрлык тарафыннан муниципаль 

берәмлекләрнең бюджет акчалары белән операцияләрне исәпкә алу өчен Россия 

Федерациясе Үзәк банкы учреждениеләрендә ачылган Татарстан Республикасы 

буенча Федераль казначылык идарәсенең территориаль органнары счетларына, 

килешү төзелгән көннән алып, 10 көнлек срокта күчерелә.; 

5.8 пунктта «башка бюджетара трансфертлар» сүзләреннән соң «һәм башка 

бюджетара трансфертлардан файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү» 

сүзләрен өстәргә. 

2. Түбәндәгеләр дип билгеләргә: 

бу карар, 1 пунктның бишенче – җиденче абзацларыннан кала, 2020 елның 1 

гыйнварыннан үз көченә керә; 

бу карарның бишенче - җиденче абзацлары гамәле 2019 елның 1 

гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


