
  
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы 

 шəһəр тибындагы Җəлил поселогы  
Советы карарына 1 нче кушымта 

«29» ноябрь 2019 ел. № 159 
 

Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
бюджетыннан җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча җирле 

үзидарə органнары вəкалəтлəрен үтəгəндə барлыкка килə 
торганчыгымйөклəмəлəренфинанслашумаксатларындаСарманмуниципаль 

районы бюджетынасубсидиялəрбирүкагыйдəлəре 
 

1.Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
бюджетыннан субсидиялəр Сарман муниципаль районы бюджетына (алга таба - 
район) Сарман муниципаль районы җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү 
буенча Сарман муниципаль районы җирле үзидарə органнары вəкалəтлəрен 
үтəгəндə барлыкка килə торган чыгым йөклəмəлəрен уртак финанслау 
максатларында бирелə (алга таба - субсидиялəр). 

2. Əлеге карар нигезендə бирелə торган бюджет ассигнованиелəренең баш 
бүлүчесе булып Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» Башкарма комитеты тора. 

3. Субсидиялəр Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы башкарма комитетына əлеге Кагыйдəлəрнең 1 пунктында күрсəтелгəн 
максатларга тиешле финанс елына бирелгəн бюджет ассигнованиелəре һəм 
бюджет йөклəмəлəре лимитлары чиклəрендə бирелə. 

4. Субсидиялəр бирү шартлары түбəндəгелəр: 
район бюджетында (район бюджетының җыелма бюджет язмасы) 

финанслашу максатларында районның чыгым йөклəмəлəрен үтəүгə бюджет 
ассигнованиелəре булуы, аларны үтəү өчен кирəкле күлəмдə, шул исəптəн Сарман 
муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге бюджетыннан субсидиялəр бирү планлаштырыла торган күлəмне дə 
кертеп, аларны үтəү өчен кирəкле күлəмдə субсидия бирелə; 

Сарманмуниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
бюджетыннан район бюджетына субсидиялəр бирү турында килешү төзү (алга 
таба – килешү). 

5. Килешүдə түбəндəге төп нигезлəмəлəр булырга тиеш: 
а) субсидиялəрнең максат билгелəнеше; 
б) субсидия бирү шартлары; 
в) субсидия бирүгə каралган бюджет ассигнованиелəре күлəме; 
г) субсидия күчерү графигы; 
д) субсидия бирү һəм тоту өчен билгелəнгəн шартларның үтəлешен тикшереп 

тору тəртибе; 
е) Финанс белəн тəэмин итү чыганагы субсидиялəр булган чыгымнарны 

гамəлгə ашыру турында хисап бирү сроклары һəм тəртибе. 



6. Килешүгə Сарман муниципаль районы башкарма комитеты җитəкчесе һəм 
җирлек башкарма комитеты җитəкчесе кул куя. 

7. Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил поселогы Советы 
карарына агымдагы финанс елына һəм план чорына Сарман муниципаль районы 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты турында 
кертелгəн очракта, килешүлəргə тиешле финанс елында субсидия бирүгə бюджет 
ассигнованиелəре күлəмнəрен төгəллəштерүне күздə тоткан үзгəрешлəр кертелə. 

8. Субсидия алу өчен районның башкарма комитеты субсидиялəр бирүгə 
гариза бирə. 

9. Район бюджетына бирелə торган субсидия күлəме Сарман муниципаль 
районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге 
бюджетының керем мөмкинлеклəреннəн чыгып билгелəнгəн субсидиялəр бирү 
өчен бюджет ассигнованиелəренең гомуми күлəменең əһəмиятенə, район 
бюджеты ихтыяҗының финанс ярдəме күрсəтүгə ихтыяҗы күлəменең əһəмиятенə 
карап билгелəнə.   

10. Субсидиялəр Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы Башкарма комитеты тарафыннан Федераль казначылыкның Татарстан 
Республикасы буенча идарəсенең район бюджетына килешү белəн билгелəнə 
торган срокларда район бюджеты үтəлешенə касса хезмəте күрсəтү өчен ачык 
территориаль органы счетына күчерелə. 

11. Субсидиялəр бирү елыннан соң килүче елның 1 гыйнварына 
файдаланылмаган субсидиялəрнең калган өлеше Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында билгелəнгəн талəплəр нигезендə җирлек бюджеты кеременə 
кайтарылырга тиеш. 

12. Район тарафыннан субсидиялəрдəн файдалануның нəтиҗəлелеген бəялəү 
килешүдə билгелəнгəн күрсəткечлəрне чагыштыру һəм субсидиядəн 
файдалануның нəтиҗəлелеге (нəтиҗəлəре) күрсəткечлəренең асылда ирешелгəн 
күрсəткечлəрен чагыштырып, Сарман муниципаль районының Финанс-бюджет 
палатасы тарафыннан гамəлгə ашырыла. 

13. Районның җирле үзидарə органнары Сарман муниципаль районының 
Финанс-бюджет палатасына район бюджетының чыгымнары турында хисап 
бирəлəр, аларны финанс белəн тəэмин итү чыганагы булып субсидия тора. 


