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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               КАРАР       
         21.11.2019 ел                                                                                                    № 41 
 
Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре  Башкарма 

комитетының 2019 елның 24 июнендҽге 23 номерлы «2015-

2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларын үстерү» программасы кысаларында 

инновацион һҽм югары технологик яңа продуктлар 

җитештерүгҽ бҽйле чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ 

(каплауга) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

бюджетыннан субсидия бирү тҽртибе турында» карары 

белҽн расланган «2015 - 2021 елларга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын үстерү» 

программасы кысаларында җитештерү инновацион һҽм 

югары технологик яңа продуктларны гамҽлгҽ ашырып 

барлыкка килҽ торган чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин 

итүгҽ (каплауга) Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Азнаай шҽһҽре  бюджетыннан 

субсидиялҽр бирү Тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

 «Юридик затларга (дҽүлҽт (муниципаль) учреждениелҽренҽ, индивидуаль 

эшкуарларга, шулай ук физик затларга - товар, эш, хезмҽт күрсҽтүчелҽргҽ, 

җитештерүчелҽргҽ субсидиялҽр бирүне җайга салучы норматив хокукый актларга, 

муниципаль хокукый актларга карата гомуми талҽплҽр турында» Россия 

Федерациясе Хөкүмҽтенең 2016 елның 6 сентябрендҽге 887 номерлы карары 

нигезендҽ карар бирҽ: 

  1. Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре  Башкарма комитетының 2019 

елның 24 июнендҽге 23 номерлы «2015-2021 елларга Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларын үстерү» программасы кысаларында инновацион һҽм югары технологик 

яңа продуктлар җитештерүгҽ бҽйле чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ 

(каплауга) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан субсидия бирү тҽртибе турында» карары белҽн 

расланган «2015 - 2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽрендҽ кече һҽм урта эшкуарлык субъектларын үстерү» 

программасы кысаларында җитештерү инновацион һҽм югары технологик яңа 



продуктларны гамҽлгҽ ашырып барлыкка килҽ торган чыгымнарны финанс белҽн 

тҽэмин итүгҽ (каплауга) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнаай шҽһҽре  бюджетыннан субсидиялҽр бирү Тҽртибенҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне 

кертергҽ: 

1.1. 2.1.1 пунктының дүртенче абзацында «банкротлык» сүзен «аларга карата 

банкротлык процедурасы кертелмҽгҽн, субсидия алучының эшчҽнлеге Россия 

Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ туктатылмаган» сүзлҽренҽ 

алмаштырырга; 

  1.2.  2.2 пунктны  түбҽндҽге эчтҽлекле икенче абзац белҽн тулыландырырга: 

 «Ҽлеге Тҽртипнең 1.3 пунктында күрсҽтелгҽн (субсидия мондый программаны 

тормышка ашыру максатларында бирелгҽн очракта), субсидиялҽр бирү нҽтиҗҽлҽре 

конкрет, үлчҽүле  булырга һҽм муниципаль программа нҽтиҗҽлҽренҽ туры килергҽ 

тиеш һҽм  матди һҽм матди булмаган объектлар һҽм (яисҽ) хезмҽт күрсҽтүлҽр 

өлешендҽге күрсҽткечлҽрне дҽ кертеп, субсидиялҽр бирү нҽтиҗҽлҽренҽ ирешү өчен 

кирҽкле күрсҽткечлҽр (мондый детальлҽштерү мөмкинлеге булганда), аларның 

ҽһҽмияте килешүлҽрдҽ билгелҽнҽ торган тиешле проектларның нҽтиҗҽлҽренҽ 

ирешүдҽ планлаштырыла торган (мондый детальлҽштерү мөмкинлеге булганда)»; 

 1.3. 2.8. пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 «2.8. Субсидия алучы белҽн Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

арасында Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле бюджетыннан 

субсидия бирү турында төзелгҽн килешү (алга таба - Килешү), килешүгҽ өстҽмҽ 

килешү, шул исҽптҽн килешүне өзү турында өстҽмҽ килешү, Россия Федерациясе 

субъектының финанс органы, муниципаль берҽмлекнең финанс органы тарафыннан 

Субсидиянең тиешле төре өчен билгелҽнгҽн типтагы форма нигезендҽ (алга таба - 

килешү) төзелҽ.»; 

 1.4.  2.9 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

 «2.9. Субсидия бирү турындагы килешүдҽ якларның хокуклары һҽм 

бурычлары, акча средстволарын күчерү шартлары һҽм тҽртибе, хисап бирү, 

килешүнең гамҽлдҽ булу вакыты, килешүгҽ өстҽмҽ килешү, аның үтҽлешен тикшереп 

тору, якларның җаваплылыгы һҽм бүлеп бирелгҽн субсидиянең нҽтиҗҽлелек 

күрсҽткечлҽренҽ ирешү, килешүне өзү тҽртибе, килешүгҽ өстҽмҽ килешүне өзү 

тҽртибе, финанс хисап елында кулланылган субсидия калдыгын кире кайтару 

тҽртибе булырга тиеш.». 

 1.5. килҽсе эчтҽлекле 2.14. пункт өстҽргҽ: 

 «2.14. Ҽлеге Тҽртипнең 2.1.2 пунктының 2 подпунктында күрсҽтелгҽн (мондый 

күрсҽткечлҽрне билгелҽгҽндҽ),  хисаплылыкка карата талҽплҽр, шулай ук субсидия 

алучының нҽтиҗҽлҽргҽ ирешү турында хисап бирү тҽртибен, срокларын һҽм 

формаларын билгелҽүне күздҽ тота, баш бүлүченең, бюджет акчаларын алучы 

буларак, килешүдҽ субсидия алучы тарафыннан өстҽмҽ хисап бирү срокларын һҽм 

рҽвешлҽрен билгелҽү хокукы бар.»; 

 1.6. 3.2. пунктта «җитешсезлек»  сүзенҽн соң  «һҽм нҽтиҗҽлҽр» сүзлҽрен 

өстҽргҽ. 

2Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы»нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм 

Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының 

рҽсми сайтында: http://aznakayevo.tatar.ru. веб-адрес буенча урнаштырырга 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз өстемдҽ калдырам. 

 

 

Җитҽкче                                                                                      М.И. Солтанов 


