
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц 
Яна Кэшер авыл Советы

КАР АРЫ

19 декабрь 2019 ел № 60

Жирле узидарэ органнарыньщ жирле 
эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ 
торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы бюджетына 
Яна Кэшер авыл жирлеге 
бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе 
Ьэм шартлары турында нигезлэмэ хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 9 Ьзм 142.3 статьяларына, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары турында» 2003 
елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законный 65 статьясындагы 5 
елешенэ, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Яца Кэшер авыл 
жирлегендэ бюджет процессы турындагы Нигезлэмэгэ ярашлы рэвештэ

Яца Кэшер авыл Советы КАР АР кабул итте:

1. Ж^ирле узидарэ органнарыньщ жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 
буенча вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
бюджетына Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Яца Кэшер авыл 
жирлеге бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе Ьэм шартлары турында кушылып 
бирелгэн Нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).

2. Яца Кэшер авыл Советыныц 2019 елныц «15» апрелендэге 17а номерлы 
«Жирле узидарэ органнарыньщ жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Яца Кэшер авыл жирлеге 
бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе Ьэм шартлары турында» карарын уз кечен 
югалткан дип танырга.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматныц рэсми 
порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) халыкка игълан итэргэ, Яца Кэшер торак 
пунктлар территориясендэ урнашкан мэгълумат стендларына Ьэм Элмэт 
муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
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4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Яца Кэшер авыл жирлеге 
Башлыгына йеклэргэ.

5. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан ссщ / халыкка игълан ителгзннэн

V ' . < о

ссщ) уз кеченэ керэ.

Ян,а Кэшер авыл жирлег
v ,,х. 

ашлыгы
* с  •_.! ' ' . ’Or
у :..,ч * v v 'Ч

%

Л.М. Гыйниятуллина
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Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы 
Яна Кэшер авыл Советы 
«19» декабрь 2019 ел № 60 
карарына 1 нче кушымта

Жирле узидарэ органнарыньщ жирле эЬзмияттэге мэсьзлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Яца Кэшер авыл жирлеге 

бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе h9M 
шартлары турында нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 9 Ьэм 142.3 статьялары, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 
елнын 6 октябрендэге 131-03 номерлы Федераль законный 65 статьясындагы 5 
елеше нигезендэ кабул ителгэн элеге Нигезлэмэ, Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Яца Кэшер авыл жирлегенец бюджет процессы турындагы 
Нигезлэмэ белэн Жирле узидарэ органнарыньщ жирле эЬэмияттэге мэсьзлэлэрне 
хэл иту буенча вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
(алга таба-Элмэт муниципаль районы) бюджетына Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Яца Кэшер авыл жирлеге (алга таба - авыл жирлеге) 
бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе Ьэм шартлары билгелэнэ (алга таба- 
Субсидиялэр)

2. Субсидиялэр биру тэртибе Ьэм шартлары

2.1. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы 
бюджетына Субсидиялэр Элмэт муниципаль районы жирле узидарэ органнарыньщ 
муниципаль мэгариф учреждениелэрендэ балаларны карап тоту очен шартлар 
тудыру вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу максатларында бирелэ.

2.2. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы 
бюджетына Субсидиялэр Яца Кэшер авыл жирлеге бюджеты керемнэре 
хисабыннан бирелэ.

2.3. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы 
бюджетына Субсидиялэр бюджет керемнэренец классификациясе нигезендэ Элмэт 
муниципаль районы бюджетыныц керем елешендэ чагылдырыла.

2.4. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы
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бюджетына Субсидиялэр, шул исэптэн муниципаль программаларны, Яца Кэшер 
авыл жирлегенец ведомство максатчан программаларын гамэлгэ ашыру 
кысаларында бирелэ.

2.5. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Субсидиялэр кулэмен исэплэу 
Элмэт муниципаль районы бюджетына элеге Нигезлэмэнец 1 нче кушымтасы 
нигезендэ башкарыла.

2.6. Субсидиялэр кулэме чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Яна 
Кэшер авыл жирлеге бюджеты турындагы карарда яки чираттагы финанс елына 
Ьэм план чорына Яца Кэшер авыл жирлеге бюджеты турындагы карарга 
узгэрешлэр керту Ьэм Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыныц жыелма бюджет 
язмасына узгэрешлэр керту юлы белэн раслана.

2.7. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы 
бюджетына Субсидиялэр чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Яца Кэшер 
авыл жирлеге бюджеты турында карар белэн расланган сумма чиклэрендэ Ьэм Яца 
Кэшер авыл Советы карары нигезендэ бирелэ.

2.8. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Субсидиялэр Элмэт 
муниципаль районы бюджетына Яца Кэшер авыл Советы карарына туры китереп, 
Яца Кэшер авыл жирлеге Башкарма комитеты Ьэм Элмэт муниципаль районы 
Башкарма комитеты арасында тезелгэн килешулэр (элеге Нигезлэмэнец 2 нче 
кушымтасы) нигезендэ бирелэ.

2.9. Элмэт муниципаль районы бюджетына Субсидиялэр биру турындагы 
килешудэ тубэндэге нигезлэмэлэр булырга тиеш:

1) Субсидиялэрнец максатчан билгелэнеше;
2) Субсидиялэр биру Ьэм аларны тоту шартлары;
3) Субсидиялэр биругэ каралган бюджет ассигнованиелэре кулэме;
4) Субсидиялэр кучеру тэртибе;
5) Субсидиялэр биру Ьэм тоту очен билгелэнгэн шартларныц утэлешен 

тикшереп тору тэртибе;
7) финанс тээминаты чыганагы булган Субсидия чыгымнарын гамэлгэ 

ашыру турында хисап биру сроклары Ьэм тэртибе;
8) башка шартлар.
2.10. Килешулэр тезу тэртибе Яца Кэшер авыл жирлеге Уставы Ьэм (яисэ) 

Яна Кэшер авыл Советыныц норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ.
2.11. Элмэт муниципаль районы бюджетына Субсидиялэр биру турындагы 

килешу проектын эзерлэу Яца Кэшер авыл жирлеге бюджеты акчаларын баш 
булуче Ьэм субсидиялэр кучеруче Яца Кэшер авыл жирлеге Башкарма комитеты 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

2.12. Элмэт муниципаль районы Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан 
Субсидиялэр, Элмэт муниципаль районы белэн килешу тезегэннэн соц, агымдагы 
елныц Ьэр аеныц 25 числосына кадэр ай саен бирелэ.

2.13. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Субсидиялэр Элмэт 
муниципаль районы бюджетыныц касса утэлешен гамэлгэ ашыручы органда 
ачылган бердэм счетына акча кучеру юлы белэн Элмэт муниципаль районы 
бюджетына кучерелэ.
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2.14. Чираттагы финанс елыныц 1 гыйнварына карата файдаланылмаган 
Субсидиялэр калдыклары буенча операциялэр (Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 242 статьясындагы 5 пункты нигезендэ):

1) Агымдагы финанс елынын 1 гыйнварына карата кулланылмаган, Яна 
Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына 
кучерелгэн Ьэм максатчан билгелэнеше булган Субсидиялэр агымдагы финанс 
елынын беренче 15 эш кене дэвамында Яца Кэшер авыл жирлеге бюджеты 
кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

2) Яца Кэшер авыл жирлеге бюджеты акчаларыныц баш администраторы 
тарафыннан элеге пунктныц 1) пунктында курсэтелгэн финанс хисап елында 
кулланылмаган Субсидиялэргэ ихтыяж булу (булмау) турында карар кабул иту, 
шулай ук аларны Элмэт муниципаль районы бюджетына кире кайтару, аларга 
ихтыяж булу турында карар кабул иткэндэ элеге акчалар Яца Кэшер авыл жирлеге 
бюджетына кергэн кеннэн алып 30 эш коненнэн дэ соцга калмыйча, финанс белэн 
тээмин иту чыганагы булып курсэтелгэн Субсидиялэр килешудэ билгелэнгэн 
тэртиптэ Ьэм форма буенча бирелгэн Элмэт муниципаль районы бюджеты 
чыгымнары турындагы хисап нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

3) Яца Кэшер авыл жирлеге бюджеты акчалары Субсидиялэргэ ихтыяж 
булу турындагы баш администраторыныц карары нигезендэ, авыл жирлеге 
бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына кучерелгэн Ьэм финанс 
органы белэн билгелэнгэн тэртиптэ файдаланылмаган максатчан билгелэнештэге 
Субсидиялэргэ булган ихтыяжлар курсэтелгэн бюджетара трансфертларныц 
калдыгыннан артмаган кулэмдэ, курсэтелгэн Субсидиялэрне биру максатларына 
туры килгэн Элмэт муниципаль районы бюджеты чыгымнарын финанс белэн 
тээмин иту очен, агымдагы финанс елында Элмэт муниципаль районы бюджеты 
кеременэ кире кайтарылырга мемкин.

4) Элеге пунктныц 3) пунктчасында каралган карарларны кабул иту тэртибе 
жирле администрациями жирле бюджетлардан бюджетара трансфертларны кире 
кайтару тэртибен жайга салучы муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.

5) 1 гыйнварга файдаланылмаган субсидиялэр Яца Кэшер авыл жирлеге 
бюджеты кеременэ кучерелмэгэн очракта, элеге акчалар Россия Федерациясе 
бюджет законнарында билгелэнгэн тэртиптэ Яна Кэшер авыл жирлеге бюджеты 
кеременэ кайтарылырга тиеш.

2.15. Субсидиялэр тубэндэге очракларда авыл жирлеге бюджетына 
кайтарылырга тиеш:

- аларны максатчан файдаланмауны ачыклау;
- Элмэт муниципаль районыныц хисаплылыгын тапшырмау;

- хисаплылыкта дерес булмаган белешмэлэр тапшыру.
2.16. Элмэт муниципаль районы тарафыннан Субсидия ирекле тэртиптэ кире 

кайтарылмаган очракта, курсэтелгэн акчалар Яца Кэшер авыл жирлеге 
бюджетына законнарда билгелэнгэн тэртиптэ кайтарылырга тиеш.

3. Субсидиялэрне файдалануга контроль Ьэм хисап тоту.
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3.1. Элмэт муниципаль районы жирле узидарэ органнары авыл жирлеге 
бюджетыннан алынган Субсидиялэрнец максатчан кулланылышы Ьэм алардан 
файдалану турындагы хисапларнын дереслеге ечен жаваплы.

3.2. Субсидиялэрне куллануны Яца Кэшер авыл жирлеге Башкарма 
комитеты Ьэм Элмэт муниципаль районыныц Финанс -  бюджет палатасы 
контрольдэ тота.

3.3. Субсидиялэрдэн файдалану турында хисап авыл жирлегенэ Финанс - 
бюджет палатасы тарафыннан килешудэ билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм форма буенча 
тапшырыла.
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Жирле узидарэ органнарынын жирле 
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килз 
торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы бюджетына 
Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районыЯца Кэшер авыл жирлеге 
бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе 
Ьэм шартлары турында нигезлзмзгз
1 нче кушымта

Жирле узидарэ органнарынын жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына

авыл жирлеге бюджетыннан Субсидиялэр кулэмен исэплэу методикасы

1. Элеге Методика Жирле узидарэ органнарынын жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым 
йеклэмэлэрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы бюджетына (алга таба - Элмэт муниципаль районы) Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы авыл жирлеге (алга таба - авыл жирлеге) 
бюджетыннан Субсидиялэрнен гомуми кулэмен хисаплап чыгару очен 
билгелэнгэн.

2. Муниципаль мэгариф учреждениелэрендэ балаларны карап тоту очен 
шартлар тудыру буенча Элмэт муниципаль районы жирле узидарэ органнары 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында, Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Субсидиялэр кулэме ел 
саен чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Яна Кэшер авыл жирлеге бюджеты 
проектын тезегэндэ авыл жирлегенец суммар ихтыяжлары Ьэм керем 
мемкинлеклэре бэялэрендэге аермадан чыгып билгелэнэ.

3. Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районыныц 
жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ муниципаль мэгариф 
учреждениелэрендэ балаларны карап тоту ечен шартлар тудыру буенча барлыкка 
килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында Элмэт муниципаль 
районы бюджетына субсидиялэр кулэме тубэндэге формула буенча билгелэнэ:

S = (Д1 + Д2) -  (Р + С),

монда:
S -  авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына 

бирелэ торган субсидия кулэме;
Д1 - авыл жирлегенец Россия Федерациясе бюджет законнары, салымнар Ьэм 

жыемнар турындагы законнар Ьэм башка мэжбури тулэулэр турындагы законнар
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нигезендэ беркетелгэн керемнэре;
Д2 -  авыл жирлегенец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ Элмэт 

муниципаль районыннан дотациялэр (Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 
исэбеннэн);

Р -  Элмэт муниципаль районыныц берлэштерелгэн (консолидирванный) 
бюджетын формалаштыруга бердэм теп алымнар нигезендэ тезелгэн жирле 
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ авыл жирлеге бюджеты чыгымнары;

С -  Россия Федерациясе субъекты законы нигезендэ авыл жирлеге 
бюджетыннан Россия Федерациясе субъекты бюджетына кучерелергэ тиешле 
субсидиялэр.
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Жирле узидарэ органнарыньщ жирле 
эЬэмияттэге мэсьзлэлэрне хэл иту буенча 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ 
торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы бюджетына 
Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Яца Кэшер авыл жирлеге 
бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе 
Ьэм шартлары турында нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы авыл жирлеге бюджетыннан 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына жирле 

эЬэмияттэге мэсьзлэлэрне хэл иту буенча жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен 
утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында 

субсидиялэр биру турында килешунец типлаштырылган формасы

«__» ______________20__ ел. № _______________
(килешу тезу датасы) (килешу номеры)

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы

(шэЬэр, авыл жирлеге исеме)
Башкарма комитеты, алга таба «Авыл жирлеге» дип аталучы, исеменнэн

(жирлекнец башкарма хакимият органы житэкчесе яки аныц вэкалэтле вэкиле 
вазыйфасы исеме)

_____________________________________________  , гамэлдэ булган нигездэ
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы-булган очракта))

(башкарма хакимият органы турында нигезлэмэ, вэкалэтлэрне таныклаучы 
ышаныч кэгазе, боерык яки башка документ)

бер яктан, Ьэм Элмэт муниципаль районы Башкарма комитеты, алга таба «Район» 
дип аталачак, йезеннэн
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(муниципаль хакимиятнец башкарма органы щитэкчесе яки аца вэкалэтле зат
вазыйфасы исеме)

_________________________________________________ , гамэлдэ булган нигездэ
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме (сонгысы-булган очракта))

---------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------- ?
(устав, ышаныч кэгазе яки вэкалэтлэрен таныклаучы башка документ) 

икенче яктан, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 
октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон, Совет карары нигезендэ алга таба 
«Яклар» дип аталган

(шэЬэр, авыл жирлегенец вэкиллекле органы исеме)
« __________ » _____________________________________________ № ____________ « ____________________________________________________________________________________________________________________________» ,

(Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына шэЬэр, авыл жирлеге бюджеты 
турында карар)тубэндэгелэр турында элеге Килешу тезелде.

1. Килешу Предметы

1.1. Элеге Килешунец предметы булып 20 _ елда Ьэм 20_- 20_ елларда 
жирлек бюджетыннан муниципаль мэгариф учреждениелэрендэ балаларны карп 
тоту очен шартлар булдыру буенча Элмэт муниципаль районы жирле узидарэ 
органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу максатларында, район бюджетына жирлек бюджетыныц бюджет 
йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ, бюджет чыгымнарыныц классификациясе 
кодлары буенча (алга таба -  БК кодлары) субсидиялэр биру тора:

Авыл жирлеге бюджеты акчаларын баш булученец коды________ , _____ кисэк,
булекчэ___________ , максатчан статья_______________, чыгымнар тере_____ .

2. Районный чыгым йеклэмэлэрен утэу 
максатларында бирелэ торган субсидиялэрне финанс белэн тээмин иту

2.1. Элеге Килешу нигезендэ Авыл жирлеге бюджетыннан район бюджетына 
бирелэ торган субсидиялэрнец гомуми кулэмен тэшкил итэ:
20___елда____________ (_______________ ) сум _____________ тиен,
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(сумма язмача)
20___ел д а ____________ (_______________ ) сум ______________тиен,

(сумма язмача)
20___елда____________ (_______________ ) сум ______________тиен,

(сумма язмача)

3. Субсидия биру тэртибе, шартлары Ьэм аны кучеру сроклары

3.1. Субсидиялэр Авыл жирлеге Советынын финанс елына Ьэм 20_ - 20_ 
нче еллар план чорына бюджет турында (Авыл жирлеге бюджетыньщ жыелма 
бюджет язмасы) Карарында каралган бюджет ассигнованиелэре Ьэм жирлекнен 
бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ бирелэ.
3.2. Субсидиялэр тубэндэге шартларны утэгэндэ бирелэ:
а) элеге Килешунен 2.1 пунктында каралган кулэмдэ утэу максатларында 
субсидиялэр бирелэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанс белэн тээмин иту ечен 
Районда бюджет ассигнованиелэре булу;
б) Районный жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ бэйле чыгымнарын 
гамэлгэ ашыру;
в) Районда субсидиядэн файдалану турында хисап биру.

г )  •
3.3. Элеге Килешунен 1.1 пунктында курсэтелгэн чыгым йеклэмэлэрен утэу ечен 
авыл жирлеге бюджетыннан Район бюджетына бирелэ торган субсидияне кучеру, 
авыл жирлеге бюджетыньщ факттагы утэлешен исэпкэ алып, Россия Федерациясе 
Бюджет законнары нигезендэ ай саен 25 числога кадэр гамэлгэ ашырыла.

4. Якларньщ узара хезмэттэшлеге

4.1. Авыл жирлеге бурычлы:
4.1.1. Район бюджетына элеге Килешудэ билгелэнгэн Субсидия биру шартлары
утэлгэндэ, _______ финанс елына Ьэм 20_ - 20_ елларныц план чорына бюджет
йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ Район бюджетына субсидиялэр бируне тээмин 

итэргэ.
4.1.2. Районный субсидиялэр биру шартларын Ьэм элеге Килешудэ каралган башка 

йеклэмэлэрне утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру.
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4.1.3. Субсидия бируне туктатып торган очракта районга мондый тукталышнын 
сэбэплэре турында хэбэр итэргэ кирэк.

4.1.4. Районга, элеге Килешунец 4.4.1 пункты нигезендэ, Район мерэжэгатен алган 

коннэн алып 5 эш коне эчендэ элеге Килешуне утэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча 
анлатмалар жибэрергэ.
4.1.5. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ билгелэнгэн 
башка йеклэмэлэрне утэргэ:
4.1.5.1 .  ;
4.1.5.2 .  .
4.2. Авыл жирлеге тубэндэгелэргэ хокуклы:
4.2.1. Районнан Килешудэ каралган субсидиялэрне Ьэм башка йеклэмэлэрне, шул 
исэптэн бухгалтерлык исэбе Ьэм район тарафыннан Субсидиялэр биру шартлары 
утэлешен тикшереп тору ечен кирэкле документларны Ьэм материалларны соратып 
алырга.
4.2.2. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ билгелэнгэн 
башка хокукларны гамэлгэ ашыру:

4.2.2.1 .  ;
4.2.2.2 .  .
4.3. Район тубэндэге бурычларны утэргэ тиеш:
4.3.1. Элеге Килешунец 3.2 пунктында билгелэнгэн субсидия биру шартларын 

утэуне тээмин итэргэ.
4.3.2. Субсидия биру тэртибе Ьэм шартлары турындагы Нигезлэмэ белэн Авыл 

жирлеге бюджетына акчаны кире кайтару турындагы нигезлэмэлэр каралган булса, 
Авыл жирлеге бюджетына акчаны кире кайтару буенча Авыл жирлеге талэплэрен 

утэуне тээмин итэргэ.
4.3.3. Субсидиялэр алынган елдан сон килэсе елныц 15 гыйнварыннан да соцга 
калмыйча, элеге килешунец аерылгысыз елеше булган кушымта формасы буенча, 
Авыл жирлегенэ субсидия чыгымнары турында хисапларны электрон документ 

рэвешендэ тапшыруны тээмин итэргэ.
4.3.4 Запрос булган очракта, районга субсидия биру шартларын Ьэм элеге 
Килешудэ каралган башка йеклэмэлэрне, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе 
белешмэлэрен Ьэм районный субсидия биру шартларын утэугэ бэйле беренчел 
документларны башкаруны тикшереп торуны гамэлгэ ашыру ечен кирэкле 
документлар Ьэм материалларны Авыл жирлегенэ бируне тээмин итэргэ.
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4.3.5. Хисап елыннан сои килуче финанс елыныц 1 гыйнварына кадэр 
файдаланылмаган субсидия акчаларыньщ калган елешен Россия Федерациясе 
бюджет законнарында билгелэнгэн срокларда Авыл жирлеге бюджетына кире 
кайтарырга.
4.3.6. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ билгелэнгэн 
башка йеклэмэлэрне утэргэ:

4.3.6.1 .  ;
4.3.6.2 .  .
4.4. Район хаклы:
4.4.1. Элеге Килешунец утэлешенэ бэйле ацлатмаларны сорап, Авыл 

жирлегенэ морэжэгать итэргэ.
4.4.2. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ 

билгелэнгэн башка хокукларны гамэлгэ ашырырга:
4.4.2.1 .  ;
4.4.2.2 .  .

5. Якларныц жаваплылыгы
5.1. Элеге Килешу буенча уз вазыйфаларын утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн 
очракта Яклар Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы.

6. Йомгаклау нигезлэмэлэре
6.1. Элеге Килешуне утэугэ бэйле рэвештэ, Яклар арасында барлыкка килэ торган 
бэхэслэр алар тарафыннан, мемкин булганча, беркетмэлэрне яисэ башка 

документларны рэсмилэштеру белэн сейлэшулэр уткэру юлы белэн хэл ителэ. 
Килешугэ ирешмэгэндэ, Яклар арасындагы бэхэслэр суд тэртибендэ хэл ителэ.
6.2. Элеге Килешу рэсми басылып чыкканнан (халыкка игълан ителгэннэн) сон уз 
кеченэ керэ.
Элеге Килешу Якларныц Ьэркайсы исеменнэн эш иту хокукына ия булган затлар 
тарафыннан имзалана Ьэм Яклар тарафыннан элеге килешу буенча уз 
йеклэмэлэрен тулысынча утэугэ кадэр гамэлдэ була.
Элеге Килешу предметы буенча яца килешу тезелгэн очракта Якларныц элеге 
Килешу буенча йеклэмэлэре туктатыла.
6.3. Элеге Килешуне узгэрту Яклар инициативасы буенча гамэлгэ ашырыла Ьэм 

элеге Килешугэ естэмэ килешу рэвешендэ рэсмилэштерелэ.



6.4. Элеге Килешуне Якларныц ризалыгы булганда езэргэ мемкин.
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7. Якларныц тулэу реквизитлары:

Авыл жирлегенец исеме Районный исеме

Урнашу урыны: Урнашу урыны:

Банк реквизитлары: Банк реквизитлары:

БИК Ьэм Россия Банкы учреждениесе 
исеме
Исэп-хисап 
Шэхси исэп
Федераль казначылыкныц шэхси счет
ачылган территориаль органы исеме
ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

БИК Ьэм Россия Банкы учреждениесе
исеме
Исэп-хисап

Шэхси исэп
Федераль казначылыкныц шэхси счет
ачылган территориаль органы исеме
ИНН/КПП Россия Федерациясе
субъекты бюджеты керемнэре
администраторы
ОГРН
ОКТМО
Район бюджетына кергэн субсидия 
акчалары исэпкэ алына торган 
керемнэрнец бюджет классификациясе 
коды

IX. Якларныц имзалары

Авыл жирлегенец кыскартылган 
исеме

Районныц кыскартылган исеме

/ /
(имза) (инициаллар, фамилия) (имза) (инициаллар, фамилия)
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Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Яца Кэшер авыл жирлеге бюджетыннан 
Татарстан Республикасы Элмэт

муниципапьрайоны бюджетына жирле 
эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча жирле 
узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ 
барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу максатларында субсидиялэр биру 
турында килешугэ 
1 нче кушымта

Муниципаль мэгариф учреждениелэрендэ балаларны карап тоту ечен шартлар 
тудыруга Элмэт муниципаль районы бюджетыныц чыгымнары турында 

________________________ 20__елныц торышы буенча хисап

Вакытлылык: еллык

Улчэу берэмлеге: сум
Чыгымнар
юнэлеше

Акча
каралган

Фактта хисап 
датасына 
карата килде

Фактта хисап
датасына
акча
кулланылды

Хисап
датасына
калган
акчалар

Элмэт муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесе__________________________

(имза)
Финанс-бюджет палатасы рэисе__________________________

(имза)

Башкаручы____________________________
(Ф.И.О., вазыйфа, булекчэ)


