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Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының  

2019 елның 18 гыйнварындагы 9 нчы номерлы 

«Азнакай муниципаль районы халкына һәм торак 

пунктларның бюджет учреждениеләренә эчәргә яраклы 

су җибәрүгә бәйле рәвештә алынмый калган 

керемнәрне каплау өчен Азнакай муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе турында» 

карары белән расланаган, Азнакай муниципаль районы 

торак пунктларының бюджет учреждениеләренә һәм 

халыкка эчә торган су җибәрүгә бәйле рәвештә 

алынмый калган керемнәрне каплау өчен Азнакай 

муниципаль районы бюджетыннан субсидия бирү 

тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 нче номерлы 

«Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), 

индивидуаль эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга - товар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләр бирүне җайга салучы муниципаль хокукый актларга, 

муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» карары нигезендә, 

карар бирә:  

  1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының  2019 елның 18 

гыйнварындагы 9 нчы номерлы «Азнакай муниципаль районы халкына һәм торак 

пунктларның бюджет учреждениеләренә эчәргә яраклы су җибәрүгә бәйле рәвештә 

алынмый калган керемнәрне каплау өчен Азнакай муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибе турында» карары белән расланаган, Азнакай муниципаль 

районы торак пунктларының бюджет учреждениеләренә һәм халыкка эчә торган су 

җибәрүгә бәйле рәвештә алынмый калган керемнәрне каплау өчен Азнакай муниципаль 

районы бюджетыннан субсидия бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 1.1. 1.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.2. Субсидия юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга - 

товар, эш, хезмәт күрсәтүчеләргә, Азнакай муниципаль районы торак пунктларының 

бюджет учреждениеләренә һәм халыкка эчәргә яраклы су җибәрүгә бәйле алынмаган 

табышларны каплау өчен һәм Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 15 ноябрендәге 327 номерлы карары (23.04.2018 №92; 23.05.2018 №133;  

29.12.2018 №375 карарлар редакциясендә) белән расланган «2017-2019 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай районында әйләнә-тирә мохитне саклау» муниципаль 

программасы чараларын тормышка ашыру максатларында бирелә.»; 
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    1.2. 2.1.1 пунктының дүртенче абзацында «банкротлык» сүзен «аларга карата 

банкротлык процедурасы кертелмәгән, субсидия алучының эшчәнлеге Россия 

Федерациясе законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган» сүзләре белән 

алмаштырырга; 

    1.3. 2.2 пунктны  түбәндәге эчтәлекле икенче абзац белән тулыландырырга: 

«Субсидия конкрет, үлчәмле булырга һәм әлеге Тәртипнең 1.2 пунктында 

күрсәтелгән муниципаль программа нәтиҗәләренә туры килергә тиеш (субсидия 

мондый программаны гамәлгә ашыру максатларында бирелгән очракта), һәм, матди һәм 

матди булмаган объектлар һәм (яисә) хезмәт күрсәтүләр өлешендәге күрсәткечләрне дә 

кертеп, субсидияләр бирү нәтиҗәләренә ирешү өчен кирәкле күрсәткечләр, аларның 

әһәмияте килешүләрдә билгеләнә торган тиешле проектларның нәтиҗәләренә ирешүдә 

планлаштырыла торган (мондый детальләштерү мөмкинлеге булганда)»; 

1.4. 2.6. пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.6. Субсидия бирүгә нигез булып, субсидия алучы һәм Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты арасында төзелгән Россия Федерациясе бюджет 

системасының тиешле бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешү (алга таба-

килешү), килешүгә өстәмә килешү, шул исәптән субсидияләрнең тиешле төре өчен, 

муниципаль берәмлекнең финанс органы – «Азнакай муниципаль районының Финанс – 

бюджет палатасы» МКУ тарафыннан билгеләнгән типлаштырылган форма нигезендә, 

килешүне өзү турында килешү (алга таба – килешү) тора.»; 

1.5.  2.7. пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.7. Субсидия бирү турындагы килешүдә якларның хокуклары һәм бурычлары, 

акча средстволарын күчерү шартлары һәм тәртибе, хисап бирү тәртибе, килешүнең 

гамәлдә булу вакыты, килешүгә өстәмә килешү, аның үтәлешен тикшереп тору, 

якларның җаваплылыгы һәм бүлеп бирелгән субсидиянең нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләренә ирешү, килешүне өзү тәртибе, килешүгә өстәмә килешүне өзү тәртибе, 

финанс хисап елында кулланылган субсидиянең калдыгын кире кайтару тәртибе, 

агымдагы финанс елында субсидияне алучы тарафыннан финанс хисап елында 

файдаланылмаган субсидия калдыгы күрсәтелергә тиеш.»; 

1.6. түбәндәге эчтәлекле 2.12. пункт өстәргә: 

«2.12. . Хисаплылыкка карата таләпләр, шулай ук субсидия алучының 1.2.; 1.3.; 2.2. 

пунктларда күрсәтелгән нәтиҗәләргә (мондый күрсәткечләр билгеләнгән очракта) 

ирешү турында хисап бирү тәртибен, срокларын һәм формаларын билгеләүне һәм баш 

бүлүченең, бюджет акчаларын алучы буларак, килешүдә субсидия алучы тарафыннан 

өстәмә хисап бирү срокларын һәм рәвешләрен билгеләү хокукын күздә тота.». 

   1.7. 6.2. пунктта «ирешмәгән очракта» сүзеннән соң  «нәтиҗәләре һәм» сүзләрен 

өстәргә. 

  2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы»нда түбәндәге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм  

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                            А.Х.Шәмсетдинов     


