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Гаризалар кабул итү турында 

Актаныш муниципаль районы үсешенең өстенлекле юнәлешләрен тәэмин 

итүче чараларны гамәлгә ашыру максатларында Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 78.1 статьясы нигезендә «Дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь 

төзелеш объектларына капитал салуларны гамәлгә ашыруга яисә күчемсез мөлкәт 

объектларын дәүләт (муниципаль) милкенә сатып алуга субсидияләр бирү яисә 

муниципаль) милке булмаган, Башкарма комитетның 2017 елның 16 августындагы 

ПР-132 номерлы карары белән расланган коммерциячел булмаган оешмалар 

булмаган дәүләт (муниципаль) милкенә сатып алу турында» Тәртип нигезендә, 

Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты, 

КАРАР БИРӘ: 

1. РФ Бюджет кодексының 78.1 статьясы һәм Башкарма комитетның 2017 

елның 16 августындагы ПР-132 номерлы карары белән расланган Тәртип нигезендә, 

Актаныш муниципаль районы бюджетыннан субсидия алу хокукына ия булмаган 

коммерцияле булмаган оешмаларны сайлап алу өчен гаризалар кабул итүне игълан 

итәргә. Гаризалар кабул итү вакытын 2019 елның 23 декабренә кадәр билгеләргә. 

2. Субсидия алучыларны сайлап алу түбәндәгеләрне сайлап алу 

критерийлары нигезендә башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла: 

1) Актаныш муниципаль районы территориясендә эшчәнлек алып бару; 

2) Актаныш муниципаль районының агымдагы финанс елына бюджеты 

турында карар белән билгеләнгән эшчәнлек төрләренә субсидия алучыларның 

эшчәнлек сферасына туры килүе; 

3) субсидия алучылар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында 

булырга тиеш түгел һәм хуҗалык эшчәнлеген башкаруда чикләнергә тиеш түгел; 

4) товарлар җитештерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүнең 

актуальлеге һәм социаль әһәмияте. 

5) субсидия алучыларның килешү төзү планлаштырыла торган айның 

беренче санына туры килергә тиешле таләпләр: 

субсидия алучыларның салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, 

штрафлар, салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 
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нигезендә түләнергә тиешле процентлар түләү буенча үтәлмәгән бурычы булмаска 

тиеш (әгәр мондый таләп хокукый акт белән каралган булса); 

субсидия алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына 

субсидияләр, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча срогы чыккан 

бурычлары, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән һәм Россия 

Федерациясе бюджет системасының тиешле бюджеты алдында срогы чыккан башка 

бурычлары булмаска тиеш. 

6) субсидия алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав (җыелма) 

капиталында теркәлү урыны дәүләт яисә территория булган, Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан расланган салым салуның ташламалы салым 

режимын тәкъдим итүче һәм (яки) мондый юридик затларга карата финанс 

операцияләре (оффшор зоналар) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә 

тотмаган чит ил юридик затлары булырга тиеш түгел, гомумән алганда 50 

проценттан артык; 

7) субсидия алучы үзгәртеп кору, бетерү процессында булырга тиеш түгел, 

аларга карата банкротлык процедурасы кертелмәгән, субсидия алучының эшчәнлеге 

Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган; 

8) субсидия алучылар Актаныш муниципаль районы бюджетыннан акча, 

Актаныш муниципаль берәмлегенең бюджеттан тыш башка чыганакларыннан, башка 

норматив-хокукый актлар нигезендә акча алырга тиеш түгел. 

3. Сайлап алуда катнашу өчен субсидия алучылар Башкарма комитетка 

түбәндәге документларны тапшыралар: 

-әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә гариза, кушымта белән:   

- оешма уставының (положениесенең) таныкланган күчермәсе, шулай ук аңа 

барлык үзгәрешләрнең һәм өстәмәләрнең күчермәләре; 

- гамәлгә кую шартнамәсенең яисә оешма төзү турында карарның 

таныкланган күчермәләре (булган очракта); 

- оешма җитәкчесенең вәкаләтләрен раслаучы документлар; 

- гаризалар кабул итү вакыты башланырга өч айдан да соңга калмыйча 

гариза бирүче турында белешмәләр белән Бердәм дәүләт юридик реестрыннан 

өземтә; 

- оешма тарафыннан лицензияләнгән эшчәнлек төрләрен Россия 

Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә ашырган очракта хуҗалык эшчәнлеген 

гамәлгә ашыруга лицензиянең расланган күчермәсе; 

-салым түләүченең (җыюны түләүче, иминият кертемнәрен түләүче, салым 

агенты) тарафыннан салым, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

процентлар, 2017 елның 20 гыйнварындагы ММВ - 7 - 8/20@ номерлы приказы белән 

расланган түләү бурычы үтәлеше турында белешмәләр; 

- «Коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеген җайга салучы федераль 

законнарның аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары турында"  Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 15 апрелендәге 212 номерлы карары 

нигезендә Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе Юстиция 

министрлыгы идарәсенә коммерциячел булмаган оешма тарафыннан тәкъдим 

ителгән алдагы финанс елы өчен хисап күчермәләре»; 

- гамәлдәге исәп-хисаплар (агымдагы) һәм рубль счетлары турында 

белешмәләр; 



- коммерциячел булмаган оешманың җитәкчесе һәм баш бухгалтеры 

тарафыннан имзаланган, Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтару буенча 

кичектерелгән бурычларның, бюджет инвестицияләренең, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән субсидияләрнең һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты алдында срогы чыккан башка бурычның булмавын раслаучы белешмәләр; 

- проектны (программаны, чараларны) тасвирлау, шул исәптән проблеманы, 

максат һәм бурычларны, төп чараларны тасвирлау, хезмәт күрсәтүләрдән 

файдаланучылар категорияләре буенча сыйфат һәм үлчәнә торган сан 

характеристикаларын, көтелгән нәтиҗәләр, календарь план тасвирламасы, башка 

чыганаклардан финанслау күләме һәм башка чыганаклардан күздә тотылган 

финанслау, комиссия тарафыннан билгеләнгән өлкәләрдә район өчен әһәмиятле 

чараларның код сметасын, аны гамәлгә ашыру срогы 12 айдан артмый торган форма 

буенча билгеләнгән; 

-соратып алына торган субсидия суммасын исәпләү; 

- кертелгән документларның тасвирламалары. 

4. Гаризалар һәм документлар эш көннәрендә 8:00 сәгатьтән 16:00 

сәгатькә кадәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 423740, ТР, Актаныш районы, 

Актаныш авылы, Ленин пр., 17, кб. 2019 елның 23 декабренә кадәр. 

5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән,«Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми 

порталында түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru һәм Актаныш 

муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: 

http:/aktanysh.tatarstan.ru үз көченә керә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

Җитәкче 

 

И.И.Габдулхаев 

 

                

 

 


