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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ "Ж^ирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ 
барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында Баулы 
муниципаль районы Яна Зареченск авыл жирлеге бюджетыннан Баулы 
муниципаль районы бюджетына субсидиялэр биру турында"

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 142.3 статьясы нигезендэ Яна За
реченск авыл жирлеге Советы КАР АР ИТТЕ:

1.Яна Зареченск авыл жирлеге бюджетыннан Баулы муниципаль районы 
бюджетына субсидиялэр жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру очракларында Баулы муниципаль 
районы жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган 
чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында бирелэ. Субсидиялэр биру 
шартлары Баулы муниципаль районы Яна Зареченск авыл жирлеге башкарма 
комитетыныц норматив-хокукый актлары белэн (алга таба-авыл жирлеге 
башкарма комитеты) билгелэнэ.

2. Субсидиялэр Яца Зареченск авыл жирлеге Советыныц «тиешле финанс 
елына Иэм план чорына бюджет турында» гы карарында каралган бюджет 
ассигнованиелэре Ьэм бюджет йоклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ бирелэ.

3. Олеге карар нигезендэ бирелэ торган бюджет ассигнованиелэрен баш 
булуче-авыл жирлеге башкарма комитеты.

4. Баулы муниципаль районы бюджетына субсидиялэрне булу Татарстан 
Республикасыныц Баулы шэЬэр Советыныц " тиешле финанс елына Ьэм план 
чорына Новозареченск авыл жирлеге бюджеты турында»гы карары белэн раслана.

5. Субсидиялэр бирунец максатлары Ьэм тэртибе авыл жирлеге башкарма 
комитеты Ьэм район башкарма комитеты арасында тезелгэн килешулэр белэн 
билгелэнэ.

6. Килешудэ тубэндэге теп нигезлэмэлэр булырга тиеш:
а) субсидиялэрнец максатчан билгелэнеше;
б) субсидия биру Ьэм аны тоту шартлары;
в) субсидия биругэ каралган бюджет ассигнованиелэре кулэме;
г) субсидия кучеру графигы;
д) субсидия биру Ьэм тоту ечен билгелэнгэн шартларныц утэлешен 

тикшереп тору тэртибе;



е) финанс тээминаты чыганагы субсидия булган чыгымнарны тормышка 
ашыру турында хисап биру сроклары Ьэм тэртибе.

7. Килешу проектын эзерлэу авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан 
башкарыла.

8. Килешу проекты авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан район 
башкарма комитетына ж;ибэрелэ.

9. Килешу авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе Ьэм район 
башкарма комитеты ж;итэкчесе тарафыннан имзалана.

10. Район бюджетына бирелэ торган субсидия кулэме, муниципаль 
берэмлекне сайлап алу критерийлары Ьэм шартлары авыл ж;ирлеге Башкарма 
комитетыныц норматив-хокукый актында билгелэнэ.

11. Субсидиялэр Баулы муниципаль районы авыл ж;ирлеге башкарма 
комитеты тарафыннан Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы буенча 
идарэсенец территориаль органнары счетларына кучерелэ.

12. Субсидиялэр биру шартларын бозган очракта, тиешле акчалар Яна 
Зареченск авыл ж;ирлеге бюджеты кеременэ Россия Федерациясе бюджет 
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ кучерелергэ тиеш.

13. Субсидиялэр биру елыннан сон килэсе елныц 1 гыйнварына 
файдаланылмаган субсидиялэр калдыгы Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
талэплэре нигезендэ Яна Зареченск авыл ж;ирлеге бюджеты кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

14. Субсидиялэрнец максатчан кулланылышын закон нигезендэ авыл 
ж;ирлеге башкарма комитеты Иэм paiioiшьщ ,.финанс-бюдже г палатасы контрольдэ

Яца Зареченск авыл ж;ирлеге 
Башкарма комитет ж;итэкчесе

тота.
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