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Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2018 елның 24 декабрендәге 359 нчы номерлы  
«Кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру белән 
бәйле чыгымнарны каплау өчен Азнакай муниципаль 
районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе 
турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләренә субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук товар, 
эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүче физик затларга субсидияләр бирүне җайга 
салучы норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми 
таләпләр турында» 2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы карары нигезендә карар 
бирә:  

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 24 
декабрендәге 359 нчы номерлы  «Кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру белән 
бәйле чыгымнарны каплау өчен Азнакай муниципаль районы бюджетыннан 
субсидияләр бирү тәртибе турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.4. Субсидия юридик затларга яисә индивидуаль эшмәкәрләргә түбәндәге 

программалар чараларын гамәлгә ашыру максатында, кайнар ризык белән тәэмин 
итүне оештыру белән бәйле чыгымнарны каплау өчен  бирелә: Азнакай муниципаль 
районы башкарма комитетының 2016 елның 30 ноябрендәге «2017-2022 елларга 
Азнакай муниципаль районында мәдәниятне үстерү» муниципаль программасы 
турында (2018 ел 372 нче номерлы карар редакциясендә) карары белән расланган  
«2017-2022 елларга Азнакай муниципаль районында мәдәниятне үстерү» муниципаль 
программа; Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2015 елның 30 
декбрендәге 407 нче номерлы «2016-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» 
муниципаль программасы турында» (2016 елның 10 мартындагы 74 номерлы, 2016 
елның 20 июлендәге 228 номерлы, 2017 елның 13 апрелендәге 105 номерлы, 2018 
елның 29 декабрендәге 373 номерлы карарлар редакциясендә) карары белән 
расланган «2016-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» муниципаль 
программа; Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2016 елның 30 
ноябрендәге 345 нче номерлы  «2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районы авыл 
хуҗалыгын үстерү муниципаль программасы турында» (2017 елның 13 апрелендәге 
103 номерлы, 2017 елның 5 июлендәге 179 номерлы, 2018 елның 28 декабрендәге 374 
номерлы, 2019 елның 25 мартындагы 72 номерлы, 2019 елның 24 маендагы 123 
номерлы, 2019 елның 19 августындагы 258 номерлы карарлары редакциясендә) 
карары белән расланган «2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районы авыл 
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хуҗалыгын үстерү» муниципаль программа; Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2016 елның 19 октябрендәге 305 нче  номерлы «Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районында «2016-2021 елларга өлкән буын муниципаль 
программасы турында» (2009 елның 01 апрелендәге  74 номерлы карар 
редакциясендә) карары белән расланган «2016-2021 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районында өлкән буын»  муниципаль программа;   

1.2. 2.1.2 пунктының дүртенче абзацында. «банкротлык» сүзен «аларга карата 
банкротлык процедурасы кертелмәгән, субсидия алучының эшчәнлеге Россия 
Федерациясе законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган» сүзләренә 
алмаштырырга; 

1.3. 2.1.3 пунктны түбәндәге эчтәлекле икенче абзац белән тулыландырырга: 
«Субсидия бирү нәтиҗәләре конкрет, үлчәмле булырга һәм 1.4 пунктта 

күрсәтелгән муниципаль программа нәтиҗәләренә туры килергә тиеш (әгәр субсидия 
мондый программаны гамәлгә ашыру максатларында бирелә икән), һәм, әһәмиятләре 
килешүләрдә билгеләнә торган матди һәм матди булмаган объектлар һәм (яки) хезмәт 
күрсәтүләр өлешендәге күрсәткечләрне дә кертеп, субсидия бирү нәтиҗәләренә ирешү 
өчен кирәкле күрсәткечләр (мондый детальләштерү мөмкинлеге булганда)»; 

1.3. 2.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.6. Субсидия алучы белән Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

арасында Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле бюджетыннан субсидия 
бирү турындагы Килешү (алга таба-килешү), килешүгә өстәмә килешү, шул исәптән 
«Азнакай муниципаль районы Финанс - бюджет палатасы» муниципаль 
учреждениесенең тиешле субсидия төре өчен билгеләнгән типлаштырылган форма 
нигезендә килешүне (алга таба - килешү) өзү турындагы килешү (алга таба - килешү) 
субсидия алу өчен нигез булып тора.»; 

1.4. 2.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.7. Субсидия бирү турындагы килешүдә якларның хокуклары һәм бурычлары, 

акчаны күчерү шартлары һәм тәртибе, хисап бирү, килешүнең гамәлдә булу вакыты, 
аның үтәлешен контрольдә тоту, якларның җаваплылыгы, бүлеп бирелгән субсидиянең 
нәтиҗәлелек күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешү, килешүнең өзелү тәртибе, 
килешүгә өстәмә килешүнең өзелү тәртибе, хисап финанс елында субсидия алучы 
тарафыннан файдаланылмаган субсидия калдыгын кире кайтару тәртибе булырга 
тиеш.»; 

1.5. киләсе эчтәлекле 2.12 пунктны өстәргә: 
«2.12. Хисаплылыкка карата таләпләр 1.2; 1.4.; 2.1.3.пунктларда күрсәтелгән 

нәтиҗәләргә, күрсәткечләргә ирешү турында субсидия алучы тарафыннан хисап бирү 
тәртибен, шулай ук срокларын һәм рәвешләрен билгеләүне күздә тота һәм бюджет 
акчаларын алучы буларак баш бүлүченең килешүдә субсидия алучы тарафыннан 
өстәмә хисап бирү срокларын һәм рәвешләрен билгеләргә хокукы бар.»; 

1.6. 2 нче кушымтаны әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә яңа редакциядә 
бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация 
челтәрендә түбәндәге  веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo. tatar. ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
Җитәкче                                                                                               А. Х. Шәмсетдинов 
 

http://aznakayevo.tatar.ru/


 
 
 
 
 
Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 1 нче 
кушымта«___» _____________20___ 
№___ 

 
Субсидияләр алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, индивидуаль 
эшкуарларны, физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы комиссия  

СОСТАВЫ 
 

Комиссия рәисе: 
Гурьянова Л. К. «Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы» 

МКУ рәисе 
Комиссия рәисе урынбасары: 
Ханнанов Р. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары 
Комиссия секретаре:          (Төп состав) 
Шәйхиева Р. Э. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторы мөдире  
                                               (Резерв состав)  
Шәйхетдинова Р. А. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторының әйдәп баручы белгече 
Комиссия әгъзалары: 
Дәүләтшин Р. Р.  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты эшләр 

идарәчесе 
Дәүләтшина Л. М. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сәнәгать һәм сәүдә бүлеге начальнигы 
Ханнанова З. А. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

исәп-хисап бүлеге начальнигы урынбасары  
 


