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№ 298

Баулы муниципаль районында 
Ш8хси ярдэмче хуж;алык алып 
баручы гражданнарга 2019 елда 
саву аппаратлары сатып алуга 
тотылган чыгымнарныц бер елешен 
каплау ечен субсидиялэр биру 
тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендэ ж,ирле узидарэ 

оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендэ Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитеты

КАРАР ИТЭ:

1. Тубандаге кушымталарны расларга:

- Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хуж,алык алып баручы

гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнарньщ бер елешен

каплау ечен субсидиялэр биру тэртибе (1нче кушымта);

- Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хужалык алып баручы

гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар елешен каплау 

ечен субсидиялэр биругэ гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе составы 

(2нче кушымта);

- Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче ху>калык алып баручы

гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар елешен каплау 

ечен субсидиялэр биругэ гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе турында 

нигезлэмэ (Знче кушымта).

2. Олеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты житэкчесенец икътисади усеш буенча урынбасарына йеклэргэ.

Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты >к;итэкчесе И. И. Гозэеров
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 

2019 елныц 25 октябрендэге 298 номерлы 
“Баулы муниципаль районында 

ш8хси ярдэмче хуж;алык алып баручы 
гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары 

сатып алуга чыгымнарньщ бер елешен 
каплау ечен субсидиялэр биру тэртибе” 

турындагы карары белэн расланган

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге тэртип Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хуж;алык 

алып баручы гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары сатып алу ечен 

субсидиялэр бируне регламентлый (алга таба -  тэртип, субсидиялэр) . Субсидиялэр 

биру саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар елешен каплау ечен бюджет 

ассигнованиелэре чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла.

1.2. Субсидиялэр Татарстан Республикасыныц Баулы муниципаль районы 

территориясендэ шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарга еч Иэм аннан 

кубрэк савым сыеры булганда саву аппаратлары алуга бирелэ.

1.3. Субсидиялэр гариза нигезендэ бирелэ.

1.4. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ бюджет акчаларын 

алучылар буларак тиешле финанс елына (тиешле финанс елына Ьэм план чорына) 

субсидиялэр биругэ бюджет йеклэмэлэренец лимитлары билгелэнгэн тэртиптэ 

бирелгэн жирле узидарэ органы булып, бюджет акчаларын баш булуче Иэм алучы 

буларак, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 

тора (алга таба - Башкарма комитет).

1.5. Субсидиялэр биру элеге Тэртипнец 1.2. пунктында курсэтелгэн 

максатларда Баулы муниципаль районы бюджетында каралган бюджет 

ассигнованиелэре Иэм бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ бирелэ.

2. Субсидиялэр бирунен максатлары, шартлары Иэм тэртибе

2.1. Субсидия бирунен максаты - савым сыерларыныц баш санын саклап калу 

Иэм терлекчелек продукциясе житештеру, гражданнарньщ шэхси ярдэмче 

ху>к;алыкларында савым сыерларыныц баш санын арттыруны стимуллаштыру.

2.2. Субсидия шэхси ярдэмче хуж;алыкларын исэпкэ алу буенча хужалык 

кенэгэсеннэн мерэжэгать иткэн датага еземтэ Иэм гражданинныц бер шэхси 

ярдэмче хужалыкка 21 500,00 сум кулэмендэ субсидия алу ечен гаризасы нигезендэ 

бирелэ.



2.3. Субсидия биру шартлары булып тора:

- Баулы муниципаль районы территориясендэ теркэлу Иэм даими яшэу;

- шэхси ярдэмче хуждпыкта еч Иэм аннан кубрэк сыер асрау;

- шэхси ярдамче хуж;алык алып бару ечен бирелгэн яки сатып алынган жир 

участогы (рехсэт ителгэн жир участокларын файдалану терлэре классификаторына 

туры килгэн) булуы.

2.4. Субсидия алуга берничэ кандидат булса, естенлек терлеклэрнен баш 

саны h9M аларны асрау вакыты кубрэк булган хуж;алыкка бирелэ

2.5 бюджет йеклэмэлэре лимитлары ж,итмэугэ бэйле рэвештё, агымдагы 

финанс елында субсидия биру мемкин булмаган очракта, курсэтелгэн 

категориялэргэ туры килу-килмэуне кабат тикшермичэ, субсидия ^илэсе елда 

бирелэ.

2.6. Шэхси ярдэмче хужалыкларда савым сыерларыныц баш саны 2019 елньщ 

1 гыйнвары дэрэж;эсенэ карата кимегэндэ, субсидиялэр бирелми.

2.7. Субсидия алу ечен гражданин Башкарма комитетка тубэндэге 

документларны тапшыра:

1) элеге Тэртипкэ 1нче Иэм 2нче кушымталар нигезендэ субсидиялэр биру 

турында гариза Иэм субсидиялэрне максатчан файдалану турында йеклэмэ;

2) гариза бирученен паспорт кучермэсе;

3) саву аппаратын сату-алу (китеру) шартнамэсенец кучермэсе ;

4) саву аппараты бэясен раслаучы тулэу документлары (квитанция, касса чегы 

яки банк выпискасы, тулэу поручениесе);

5) банк реквизитлары;

6) гариза биргэн кенгэ хуж;алык кенэгэсеннэн, сыерлар санын курсэтеп, авыл 

ж;ирлеге башлыгы раслаган еземтэ.

2.8. Башкарма комитет:

а) субсидиялэр биру турындагы гаризаларны номер куелган,, шнурланган, 

меИер белэн ныгытылган журналда терки Иэм элеге Тэртипнец 2.7 пункты нигезендэ 

тэкъдим ителгэн документларны карый. Документлар гаризаны теркэгэн кеннэн еч 

кен эчендэ карала;

б) элеге Тэртипнен 2.7 пунктында курсэтелгэн документлардагы 

мэгълуматларньщ дереслеген тикшерэ;

в) гариза бирученец яшэу урыны буенча бирелгэн белешмэлэрнец дереслеген 

тикшеру ечен Конкурс комиссиясенен чыгуын гамэлгэ ашыра;

г) 2.7 пунктында курсэтелгэн документлар нигезендэ элеге Т^ртипнец Знче 

кушымтасы нигезендэ субсидия биругэ исэп-хисап тези.
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2.9. Конкурс комиссиясе гаризаны теркэгэн кеннэн соц еч эш кене эчендэ 

шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданга субсидия булеп биру (баш тарту) 

турында карар кабул итэ Иэм кабул ителгэн карарларны конкурс комиссиясенен, 

кимендэ 2/3 эгъзасы имзалаган беркетмэ белэн рэсмилэштерэ.

2.10. Субсидия бирудэн баш тартуга нигез булып тора:

а) тулы булмаган документлар пакетын биру;

б) нинди дэ булса документный элеге Тэртип талэплэренэ туры килмэве;

в) субсидия алучы тарафыннан бирелгэн мэгълуматнын дереслеге.

2.11. Имзаланган беркетмэ конкурс комиссиясе документларында саклана.

2.12. Конкурс комиссиясе беркетмэсе нигезендэ Башкарма комитет субсидия 

булеп биру турында карар чыгара.

2.13. Субсидия алучы белэн субсидия биру турындагы боерык нигезендэ 

Баулы муниципаль районыныц Финанс - бюджет палатасы билгелэгэн типлы форма 

буенча Баулы муниципаль районы бюджетыннан субсидия биру турында килешу 

(алга таба-килешу) тезелэ. Башкарма комитет Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгыньщ Казначылык департаментыньщ Баулы районы территориаль 

булегендэ ачылган узенец шэхси счетыннан субсидия алучы гражданинньщ Россия 

Федерациясе Узэк банкы учреждениелэрендэ ачылган исэбенэ субсидия кучеруне 

гамэлгэ ашыра. Субсидия, Башкарма комитет боерыгын чыгарганнан соц, 

документларны карау нэтиж;элэре буенча, унынчы эш кененнэн дэ сонга калмыйча 

кучерелэ.

Субсидия алучы тарафыннан хисап биру сроклары Иэм формасы килешудэ 

билгелэнэ.

2.14. Башкарма комитет карар чыгарылган кеннэн биш кен эчендэ алучыньщ 

исэп-хисап счетына субсидия кучерэ.

2.15. Башкарма комитет Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыньщ 

Казначылык департаментында ачылган счетыннан субсидия алучыларга акча 

кучеруне гамэлгэ ашыра.

2.16. Субсидия алучылар субсидия хисабына сатып алынган саву 

аппаратларын амортизациялэу срогы дэвамында сатарга хокуклы тугел.

2.17. Субсидия исэбенэ алынган саву аппаратын нэти>к;эле эксплуатациялэуне 

исэпкэ алу Иэм тикшереп тору Башкарма комитет тарафыннан саву аппаратын 

амортизациялэу срогы тэмамланганчы тээмин ителэ.

2.18. Бирелгэн субсидиялэр, элеге Тэртиптэ билгелэнгэн максатларны 1пэм 

шартларны бозу фактлары ачыклаганда, тиешле талэп алынганнан сок. 60 кен 

эчендэ Баулы муниципаль районы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш



2.19. Баулы муниципаль районы бюджетына алынган акчаларны ирекле 

рэвештэ кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар закон нигезендэ мэ>к;бури 

рэвештэ тулэттерелергэ тиеш.

2.20. Шэхси ярдэмче хуж,алык алып баручы Иэм еч Иэм аннан кубрэк савым 

сыеры булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга 

субсидиялэр бер тапкыр бирелэ.

3 . Субсидия алучыларга карата талэплэр

3.1. Субсидия алучылар килешу тезу планлаштырыла торган ай алдыннан 

килуче айньщ беренче кененэ туры килергэ тиешле талэплэр:

а) Россия Федерациясенец Салымнар Иэм >к;ыемнар турындагы законнары 

нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар, >к;ыемнар, иминият кертемнэре. пенялар, 

штрафлар, процентлар тулэу буенча утэлмэгэн йеклэмэлэр булмау;

б) Хокукый акт нигезендэ субсидиялэр, бюджет инвестициялэре, шул исэптэн 

башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэн субсидиялэр Ьэм Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджеты алдында срогы чыккан башка бурычлар биру 

планлаштырыла, аннан хокукый акт нигезендэ субсидия биру планлаштырыла 

торган Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына кире кайтару буенча 

кичектерелгэн бурыч булмау (эгэр мондый талэплэр хокукый актта каралган булса);

в) Субсидия алучылар элеге Тэртипнец 1.2. пунктында курсэтелгэн 

максатларга элеге Тэртип, башка муниципаль хокукый актлар нигезендэ субсидия 

булеп биру планлаштырыла Баулы муниципаль районы бюджетыннан акча алырга 

тиеш тугеллэр.

3.2. Субсидия алганнан соц еч ел дэвамында савым сыерларыныц баш санын 

киметмэскэ.

4. Шартларньщ утэлешен контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру турында талэплэр, 
субсидия бирунец максатлары Ьэм тэртибе, аларны бозган ечен ж,аваплылык

4.1. Субсидия алучыларга субсидия биру шартларын, максатларын Иэм 

тэртибен утэу мэж;бури рэвештэ Башкарма комитет (пэм муниципаль финанс 

тикшеруе органы - Баулы муниципаль районыныц Контроль-хисап палатасы (алга 

таба - Контроль-хисап палатасы) тарафыннан тикшерелергэ тиеш.

4.2. Башкарма комитет 1пэм контроль-хисап палатасы тарафыннан уткэрелгэн 

тикшеру барышында, субсидия биргэндэ билгелэнгэн шартлар бозылуы ачыкланган 

очракта, бирелгэн субсидия кире кайтарылырга тиеш.



4.3. Башкарма комитетньщ субсидиялэр алу ечен дерес булмаган белешмэлэр 

Иэм документлар тапшыру фактларын ачыклау тиешле талэбен алу датасыннан 

башлап, субсидия 30 кен эчендэ Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

4.4. Баулы муниципаль районы бюджеты кеременэ ирекле рэвештэ кире 

кайтарудан баш тарткан очракта, алар Россия Федерациясе Иэм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендэ мэжбури рэвештэ мэжбури тулэттерелергэ 

тиеш.

4.5. Бирелэ торган документларныц дереслеге, бюджет акчаларын максатчан 

Ьэм нэтижэле файдалану, коррупциягэ каршы законнарны утэу ечен жаваплылык 

субсидия алучыларга йеклэнэ.

Закон бозучыларга карата гамэлдэге законнарда каралган жаваплылык 

чаралары кулланыла.

4.6. Мерэжэгать итуче гражданнар гамэлдэге законнар нигезендэ субсидиялэр 

бирудэн баш тарту турындагы карарларга шикаять бирергэ хокуклы.
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Баулы муниципаль районында шэхси 
ярдэмче ху>к;алык алып баручы гражданнарга 

2019 елда саву аппаратлары сатып алуга 
чыгымнарньщ бер елешен каплау ечен 

субсидиялэр биру тэртибенэ 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы 
Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты 
ж;итэкчесенэ

(Ф. И. О., яшэу адресы)

Гариза
субсидия булеп биру турындагы киткэн чыгымнарны каплау ечен 

шэхси ярдэмче хужалык белэн саву аппаратлары сатып алу, 
2019 елда еч Ьэм аннан кубрэк савым сыерлары булган

М ин ,___________________________________________________________________
(Ф. И. О.)

паспорт сериясе________ №________________
бирелгэн___________________________________

адресы буенча яшэуче:

телеф он______________________________ , И Н Н _________ _____________________________
биш Иэм аннан кубрэк савым сыеры булган шэхси ярдэмче хуж;алык белэн 

саву аппаратлары сатып алуга киткэн чыгымнарньщ бер елешен каплау ечен мица 
субсидия бируегезне сорыйм.

Минем тубэндэге адрес буенча урнашкан шэхси ху>к;алыгымда савым 
сыерларыньщ саны: Татарстан Республикасы, Баулы муниципаль районы

  _ _ _ _ _ _ _ _ _  •___________ • елныц .________________________
(____________________________________________________________________________) баш тэшкил
итэ.

Субсидия бирелгэн очракта, тубэндэге бурычларны утим: субсидия алганнан 
сон еч ел дэвамында савым сыерларыныц баш санын киметмэскэ, соралган вакытка 
хисап бирергэ Иэм субсидияне максатчан кулланырга.



Тэкъдим ителгэн документларда яки аларныц кучермэлэрендэ тупланган 
барлык мэгълумат чын мэгълумат булып тора. Мин аларны субсидия биру 
документларын тикшеруда катнашучы затлар каравына каршы тугел.

Субсидия биру тэртибендэ катнашу шартлары белэн таныштым haivi килешэм.

/ / « ____ » _________________ ел.
(имза) (Ф. И.О.) (дата)
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Баулы муниципаль районында шэхси 
ярдэмче хуж;алык алып баручы гражданнарга 

2019 елда саву аппаратлары сатып алуга 
чыгымнарньщ бер елешен каплау ечен 

субсидиялэр биру тэртибенэ 
2 нче кушымта

Йеклэмэ
шэхси эйдэп баручы гражданга субсидиялэрне максатчан файдалану турында 

биш Иэм аннан кубрэк савым сыерлары булган ярдэмче хужалык,
2019 елда саву аппаратлары алуга

М ин ,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт сериясе____________ №__________________ бирелгэн____________________________

адресы буенча яшэуче:

телеф он_________________________ , И Н Н _________________    ,

вэгъдэ итэм:
1. Шэхси ярдэмче ху>калыкларга саву аппаратлары сатып алуга чыгымнарньщ 

бер елешен каплау ечен алынган субсидияне (алга таба-субсидия) тубэндэге адрес 

буенча урнашкан шэхси ярдэмче хуж;алыгымда:

Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыньщ «Баулы муниципаль районында 

шэхси ярдэмче ху>к;алык алып баручы гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары 

сатып алуга тотылган чыгымнарньщ бер елешен каплау ечен субсидиялэр биру 

тэртибен раслау турында» гы 25.10.2019 ел, №298 карары нигезендэ, максатчан 

билгелэнеше буенча гына кулланырга.

2. Алынган субсидиянец максатчан кулланылышын тикшеру ечен Конкурс 

комиссиясе эгъзаларыньщ шэхси ярдэмче хуж;алыгыма тоткарлыксыз керэ алуын 

тээмин итэргэ, субсидиялэрдэн файдалану турында кирэкле мэгълумат бирергэ.

3. Савым сыерларын асрау, субсидия алганнан соц еч ел зчендэ савым 

сыерларыныц санын киметмэскэ.

4. Элеге йеклэмэнец 1-3 пунктлары утэлмэгэн очракта - алынган субсидияне 

максатсыз файдалану акты тезелгэннэн соц 60 кен эчендэ субсидияне Баулы 

муниципаль районы бюджетына кире кайтарырга.



5. Элеге йеклэмэгэ карата телэсэ нинди узгэрешпэр Ьэм естэмэлэр язма 

рэвештэ башкарылган Ьэм барлык яклар тарафыннан имзаланган очракта гына 

гамэлдэ. Элеге йеклэмэдэ ж;айга салынмаган башка очракларда гамэлдэге закон 

нормалары кулланылачак.

6. Субсидия бирелгэн очракта, минем вэгъдэ итэм: субсидия алганнан сон ©ч 

ел дэвамында савым сыерларыньщ баш санын киметмэскэ, соралган вакытка хисап 

бирергэ Иэм максатчан субсидия кулланырга.

Мин тэкъдим иткэн документларда яки аларньщ кучермэлэрендэ тупланган 

барлык мэгълумат дерес.

Мин, ____________    , 27.07.2006 ел,

№152-ФЗ «Шэхси мэгълуматлар турында» гы Федераль закон нигезендэ, шэхси 

мэгълуматларга кагылышлы мэгълуматны эшкэртугэ ризалык белдерэм. Элеге 

ризалык элеге йеклэмэнец гамэлдэ булу срогына (аца кул куелганнан сон 3 ел) 

бирелэ.

  / /
(имза) (Ф. И. О.)
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Баулы муниципаль районында шэхси 
ярдэмче хуж;алык алып баручы гражданнарга 

2019 елда саву аппаратлары сатып алуга 
чыгымнарныц бер елешен каплау ечен 

субсидиялэр биру тэртибенэ 
3 нче кушымта

Исэп-хисап белешмэсе 
гражданнарга чыгымнарныц бер елешен каплау ечен субсидиялэр биру, 
Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хужалык алып баручылар,

2019 елда саву аппаратлары алуга

№
т/б

Шэхси 
ярдэмче 
хуж;алык 
хуж;асы 
Ф. И. О.

Яшэу
урыны

Сал
ым

тулэ
учен

ен
ИНН
ном
еры

Паспорт
мэгълумат

лары

Савым 
сыерларыны 
ц баш саны

« » 
ел.

Бер
шэхси

ярдэмче
хуж,алыкк

а
субсидия
ставкасы,

%

Барлыг
ы

субсиди
ялэр,
сум.

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Мэгълуматныц дереслеген раслыйм:

(имза) (Ф. И. О.) (дата)
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Баулы муниципаль районында шэхси 
ярдэмче ху>к;алык алып баручы гражданнарга 

2019 елда саву аппаратлары сатып алуга 
чыгымнарньщ бер елешен каплау ечен 

субсидиялэр биру тэртибенэ 
4нче кушымта

Хисап формасы
гражданнарга чыгымнарньщ бер елешен каплау ечен субсидиялэрдэн файдалану

турында,
Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хужалык алып баручыларга 2019 
елда саву аппаратлары сатып алуга

Субсидия
алучы
Ф.И.О.

Килешу
реквизитла

ры

Субсидия
кулэме

Алучы 
счетына 
субсидия 

керу датасы

Саву аппараты 
бэясен 

раслаучы 
документ 

реквизитлары 
(квитанция, 

касса h9M товар 
чегы h. б.)

Хисап
датасына

узлэштере
лмэгэн
акчалар
калдыгы

1 2 3 4 5 6

Кушымта:

сатып алынган саву аппараты бэясен раслаучы документларньщ кучермэлэре 

(квитанция, касса Иэм товар чегы h. б.);

ж;и1паз паспортыньщ (саву аппаратыньщ) кучермэсе; 

сату-алу килешуе, булганда.

Раслыйм:__________________________ /____________________________________ /
(субсидия алучыньщ имзасы) (инициаллар, фамилия)

Хисап биру Ьэм кушып бирелгэн документлар:
« » 20 ел
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2 нче кушымта

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитетныц 

2019 елньщ 25 октябрендэге 
298 номерлы карары белэн расланган

Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарга 
2019 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар елешен каплау ечен 

субсидиялэр биругэ гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе
составы

Галимов Э. И. Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 
ж;итэкчесенец икътисадый усеш буенча урынбасары, 
комиссия рэисе;

Мицгалиева Э. С. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
икътисад h9M территориаль усеш булеге башлыгы, 
комиссия секретаре;

КаИиров Р. А.

Кыямов Ф. Ф.

Свежинкина Л. С.

Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыныц юридик 
булеге начальнигы;

Баулы муниципаль районында авыл хужалыгы Иэм азык- 
телек идарэсе башлыгы (килешу буенча);

Баулы муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 
ж;итэкчесе.
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Знче кушымта

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитетыньщ 

2019 елньщ 25 октябрендэге 
298 номерлы карары белэн 

расланган

Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарга
2019 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар елешен каплау ечен 

субсидиялэр биругэ гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе турында
нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хуж;алык 

алып баручы гражданнарга 2019 елда саву аппаратлары сатып алуга (алга таба - 

Конкурс комиссиясе) чыгымнар елешен каплау ечен субсидиялэр биругэ 

гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе эшчэнлеге тэртибен билгели.

1.2. Конкурс комиссиясе уз эшчэнлеген Россия Федерациясе Ьэм Татарстан 

Республикасы законнары, шулай ук элеге Нигезлэмэ нигезендэ гамэлгэ ашыра.

1.3. Конкурс комиссиясенен персональ Ьэм санлы составы Баулы муниципаль 

районы Башкарма комитеты карары белэн формалаштырыла Иэм раслана.

1.4. Конкурс комиссиясе эгъзалары аньщ эшендэ >цэмэгать 

башлангычларында катнашалар.

2. Конкурс комиссиясенен теп функциялэре

Конкурс комиссиясенен теп функциялэре булып тубэндэгелэр тора:

А) Баулы муниципаль районында шэхси ярдэмче хуж,алык алып баручы 

гражданнарга саву аппаратлары (алга таба - субсидиялэр) сатып алуга чыгымнар 

елешен каплау ечен субсидиялэр биругэ гаризаларны карау.);

б) билгелэнгэн формата туры килэ торган гаризаларны сайлап алу;

в) субсидия биругэ карар кабул иту.

3. Конкурс комиссиясенен хокуклары h9M бурычлары

Уз функциялэрен башкару ечен Конкурс комиссиясе хокуклы:



а) субсидия алуга дэгъва кылучылардан конкурс комиссиясе эшчэнлеген 

гамэлгэ ашыру ечен кирэк булган мэгълуматны билгелэнгэн тэртиптэ соратып 

алырга Ьэм соратып алырга.;

б) уз утырышларына чакырырга Иэм субсидия алуга дэгъва кылучыларны 

тыцларга.

Конкурс комиссиясе уз функциялэрен гамэлгэ ашыру ечен гражданнарга 

конкурсны уткэру датасы Ьэм урыны турында мэгълумат бируне тээмин итэргэ тиеш.

4. Конкурс комиссиясенец эш тэртибе

4.1. Конкурс комиссиясе утырышлары гаризалар heM белешмэлэр - 

претендентлар исэп-хисаплары буенча уткэрелэ.

4.2. Конкурс комиссиясе конкурс комиссиясе рэисеннэн, конкурс комиссиясе 

секретареннэн Иэм конкурс комиссиясе эгъзаларыннан (алга таба - Конкурс 

комиссиясе эгъзалары) тора. Конкурс комиссиясе эгъзалары саны 5 кеше тэшкил 

итэ.

4.3. Конкурс комиссиясе рэисе тубэндэге вэкалэтлэрне башкара:

1) Конкурс комиссиясе эшчэнлегенэ гомуми ж;итэкчелек итуне гамэлгэ ашыра;

2) Конкурс комиссиясенец чираттагы (чираттан тыш) утырышын чакыру 

турында карар кабул итэ;

3) Конкурс комиссиясе утырышларын уткэру урынын Иэм вакытын билгели;

4) конкурс комиссиясе утырышларында рэислек итэ;

5) конкурс комиссиясе утырышлары беркетмэлэренэ Ьэм карарларына имза

сала;

6) конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн карарларныц утэлешен уз 

компетенциясе кысаларында контрольдэ тота.

4.4. Конкурс комиссиясе секретаре тубэндэге вэкалэтлэрне башкара:

1) Конкурс комиссиясе утырышын уткэру урыны Иэм вакыты турында конкурс 

комиссиясе эгъзаларына хэбэр итэ, аларны кирэкле белешмэ-мэгълумати 

материаллар белэн тээмин итэ;

2) Конкурс комиссиясенэ керэ торган документларны 1пэм материалларны 

кабул итэ, аларны рэсмилэштерунен дереслеген тикшерэ, аларны конкурс 

комиссиясе утырышында карау ечен эзерли;

3) Конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсен алып бара;

4) конкурс комиссиясе утырышлары беркетмэлэрен Иэм карарларын 

рэсмилэштерэ.
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4.5. Конкурс комиссиясенец башка эгъзалары тубэндэге вэкалэтлэрне гамэлгэ 

ашыралар:
1) Конкурс комиссиясе утырышында Иэм конкурс комиссиясе карарлары 

проектларын эзерлэудэ катнашалар;

2) Конкурс комиссиясе компетенциясенэ караган мэсьэлэлэр буенча 

тэкъдимнэр кертэлэр;

3) Конкурс комиссиясе рэисе курсэтмэлэрен утилэр;

4) тиешле белешмэ-мэгълумат материаллары белэн танышалар.

4.6. Конкурс комиссиясе утырышы, эгэр анда конкурс комиссиясенен кимендэ 

2/3 эгъзасы катнашса, хокуклы була дип санала.

4.7. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш биру юлы белэн конкурс 

комиссиясе утырышында катнашучыларныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ. 

Конкурс комиссиясе эгъзаларыныц тавышлары тигез булганда, конкурс комиссиясе 

рэисенен тавышы хэлиткеч булып тора.

Конкурс комиссиясе эгъзалары конкурс сайлап алуыньщ hop критерие буенча 

5 баллы шкала буенча (1дэн 5 баллга кадэр, савым сыерлары саны, жир 

кишэрлегенэ хокук билгелэу документлары булу буенча) талэплэр куелган конкурс 

заявкаларын бэялилэр.

Конкурс комиссиясе конкурс гаризалары иц куп балл ж;ыйган гариза 

биручелэргэ субсидиялэр биру турында уцай карар кабул итэ. Шул ук вакытта унай 

карала торган гаризаларньщ саны, агымдагы елда Татарстан Республикасы 

бюджеты Иэм (яисэ) федераль бюджет акчалары исэбеннэн чараларны гамэлгэ 

ашыруга бюджет ассигнованиелэренен булеп бирелгэн лимитларыннан чыгып, 

конкурс комиссиясе тарафыннан билгелэнэ.

4.8. Конкурс гаризаларын карау нэтиж;элэре буенча конкурс комиссиясе 

тубэндэге карарлар чыгара:

субсидия бирелэ торган катнашучыларны билгелэу турында;

субсидия бирудэн баш тарткан катнашучыларны билгелэу турында.

4.8. Конкурс сайлап алуына дэгъва кылучыларньщ Иэркайсы ечен тавыш биру 

нэтиж;элэре утырыш беркетмэсендэ формалаштырыла Иэм конкурс комиссиясе 

карары белэн рэсмилэштерелэ.

Конкурс комиссиясе беркетмэсе карары утырышта катнашкан барлык конкурс 

комиссиясе эгъзалары тарафыннан имзалана.
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