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Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2019 елның 8 

апрелендәге 135 номерлы «2019 елда социаль 

әһәмиятле эшчәнлекне гамәлгә ашыручы 

пенсионерларның, ветераннарның, инвалидларның 

иҗтимагый оешмалары чыгымнарын финанс белән 

тәэмин итүгә (каплауга) Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы бюджеты акчалары 

исәбеннән субсидияләр бирү Тәртибен раслау 

турында» Карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

хакында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 

номерлы «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә 

субсидияләрдән тыш), шәхси эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга - товар, эш, 

хезмәт күрсәтүне җитештерүчеләргә -  субсидияләр бирүне җайга салучы 

норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми 

таләпләр турында (2019 елның 12 сентябренә үзгәрешләр белән)» Карары 

нигезендә, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 8 апрелендәге 135 номерлы «2019 елда Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән 

социаль әһәмиятле эшчәнлекне гамәлгә ашыручы пенсионерлар, ветераннар һәм 

инвалидларның иҗтимагый оешмалары чыгымнарын финанс белән тәэмин итү 

(каплау) өчен субсидияләр бирү Тәртибен раслау хакында» (2019 елның 18 

июлендәге 312 номерлы үзгәрешләр белән) Карары белән расланган 2019 елда 

социаль әһәмиятле эшчәнлекне гамәлгә ашыручы пенсионерларның, 

ветераннарның, инвалидларның иҗтимагый оешмалары чыгымнарын финанс 

белән тәэмин итүгә (каплауга) Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән субсидияләр бирү Тәртибенә түбәндәге 

үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне кертергә: 

1.1.  4 пунктның 5 абзацында бәян итәргә: "үзгәртеп кору, бетерү 

процессында торалар, аларга карата банкротлык процедурасы кертелмәгән, 
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субсидия алучының эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында каралган 

тәртиптә туктатылмаган»; 

1.2. Киләсе эчтәлектәге 7.1 пунктын өстәргә: «7.1. Әлеге документның 9 

пунктында күрсәтелгән нигезләмәләргә өстәмә рәвештә, товарлар җитештерү 

(сату), эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү белән бәйле чыгымнарны финанс белән 

тәэмин итүгә муниципаль район бюджетыннан субсидияләр бирүне җайга сала 

торган хокукый акт киләсе нигезләмәләрне үз эченә ала: 

а) субсидияләр бирү шартларына һәм тәртибенә кагылышлы өлешендә: 

финанс тәэминаты чыганагы субсидия булган чыгымнарның юнәлешләре 

турында; 

финанс тәэминаты чыганагы булып финанс хисап елында кулланылмаган 

субсидияләр калдыклары булган чыгымнарны гамәлгә ашыру мөмкинлеге 

турында һәм муниципаль районның финанс органы белән килешенеп, бюджет 

акчаларын алучы буларак баш бүлүче (распорядитель) тарафыннан күрсәтелгән 

чараларга ихтыяҗ булу турындагы карарын кабул иткәндә мондый 

нигезләмәләрне килешүгә кертергә;  

Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениеләрендә яки кредит 

оешмаларында субсидия алучыларга ачык исәп-хисап яисә корреспондент 

счетларына субсидияләр күчерү турында (Россия Федерациясе Бюджет законнары 

нигезендә казначылык озатуына тиешле субсидияләрдән тыш) 

б) хисаплылыкка карата таләпләргә кагылышлы өлешендә - финанс 

тәэминаты чыганагы субсидия булган чыгымнарны гамәлгә ашыру турында хисап 

бирү тәртибе, сроклары һәм формасы турында яисә бюджет акчаларын алучы 

буларак баш бүлүченең (главный распорядитель) килешүдә күрсәтелгән хисапны 

тапшыру срокларын һәм формасын билгеләү хокукы турында; 

в) субсидияләр бирү шартлары, максатлары һәм тәртипләре үтәлешен 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру таләпләренә һәм аларны бозган өчен 

җаваплылык тәртибенә кагылышлы өлешендә, - хокукый акт нигезендә 

муниципаль район бюджетына субсидияләрне (субсидияләр калдыкларын) кире 

кайтару тәртибе һәм күрсәтелгән чараларга ихтыяҗ булу турында муниципаль 

районның финанс органы белән килешеп кабул ителгән бюджет акчаларын алучы 

буларак баш бүлүченең карары булмаган очракта һәм чыгымнарны финанс белән 

тәэмин итүгә финанс хисап елында тотылмаган субсидияләр калдыгы барлыкка 

килгән очракта күрсәтелгән нигезләмәләрне килешүгә кертергә». 

1.3. 14 Пунктка өстәргә: «субсидия бирүче бюджет акчаларын баш бүлүче 

(распорядитель) һәм муниципаль финанс тикшерү органы тарафыннан 

субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне мәҗбүри 

тикшерү турындагы нигезләмә нигезендә". 

2. Әлеге карарны рәсми хокукый порталда (pravo.tatarstan.ru) бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуда җаваплылыкны үз өстемә 

алам. 
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