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Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның аерым категорияләрен 

электрон исемле социаль йөртү билетлары (ташламалы транспорт картасы) 

буенча йөртүдән җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны 

тәэмин итүгә бәйле алынмаган керемнәрне каплау максатларында Лениногорск 

шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан оешмаларга субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик затларга 

субсидияләр бирүне җайга салучы норматив хокукый актларга, муниципаль 

хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» 2016 елның 6 

сентябрендәге 887 номерлы карары нигезендә - Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «2010 елда Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарның аерым категорияләре өчен җәмәгать 

транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган субсидияләр һәм субвенцияләр бирү 

турында» 2009 елның 10 мартындагы 134 нче карары белән «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

 

         1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә гражданнарның аерым категорияләрен электрон исемдәге 

социаль юл билетлары (ташламалы транспорт картасы) буенча ташудан 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итүгә 

бәйле алынмаган керемнәрне каплау максатларында оешмаларга муниципаль 

берәмлек бюджетыннан Лениногорск муниципаль районы субсидияләрен бирү 

тәртибен (ташламалы транспорт картасын) расларга. 

        2. Лениногорск муниципаль районы башкарма комитетының Лениногорск 

муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы Лениногорск 



муниципаль районы территориясендә гражданнарның аерым категорияләре 

өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану 

мөмкинлеген тәэмин итүгә субсидияләр бирү буенча вәкаләтле органы 

тарафыннан Лениногорск муниципаль районы җыелма бюджет росписында 

каралган чаралар чикләрендә 2020 елда «Финанс-бюджет палатасы» МКУ 

күрсәткечләренә билгеләргә. 

            3. Әлеге карарны рәсми публикатор-«Лениногорские вести»  

газетасында бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының 

рәсми сайтына урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Лениногорск шәһәре 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарына йөкләргә. 
 

Җитәкче   Р.Р. Сытдиков 

М.Г. Якупов 

5-15-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге  

Башкарма комитетының 2020 елның  

28 гыйнварындагы 2 номерлы карары белән расланган 

 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

гражданнарның аерым категорияләрен электрон исемдәге социаль юл билетлары 

(ташламалы транспорт картасы) буенча ташудан җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән бертигез файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә бәйле рәвештә 

алынмаган керемнәрне каплау максатларында оешмаларга субсидияләр бирү 

тәртибе 

 

    Әлеге Тәртип Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

гражданнарның аерым категорияләре өчен электрон социаль юл билетлары 

(ташламалы транспорт картасы) буенча гражданнарның аерым категорияләрен 

ташудан җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалану мөмкинлеген 

тәэмин итүгә бәйле алынмаган керемнәрне (алга таба - субсидияләр) каплау 

максатларында оешмаларга субсидияләр бирү процедурасын билгели 

 

1.Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләре өчен 

транспорт хезмәтләреннән бертигез файдалана алу мөмкинлеге Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында бердәм 

айлык социаль йөртү билетын һәм балалар өчен бердәм айлык социаль йөртү 

билетын бирү тәртибен раслау турында» 2005 елның 7 апрелендәге 161 номерлы 

карары (алга таба - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 

елның 7 апрелендәге 161 номерлы карары) нигезендә кертелгән бердәм айлык 

социаль йөртү билетларын һәм балалар өчен бердәм айлык социаль йөртү 

билетларын гамәлгә ашыру юлы белән тәэмин ителә. 

 

2. Субсидияләр җәмәгать транспорты хезмәтләреннән Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә аерым категориядәге 

гражданнар өчен электрон исемдәге социаль юл билетлары (ташламалы 

транспорт картасы) буенча гражданнарның аерым категорияләрен ташудан 

бертигез файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә бәйле алынмаган керемнәрне 

каплауга бирелә. 

 

3. Субсидияләр Лениногорск муниципаль районы башкарма комитетының 

вәкаләтле органында каралган бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет 

йөкләмәләре лимитлары чикләрендә (алга таба - вәкаләтле орган) Лениногорск 

муниципаль районы бюджетының җыелма бюджет язмасында бюджетлар 

чыгымнары классификациясенең тиешле кодлары буенча агымдагы финанс 

елына әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән максатларга бирелә. 

 



2 

 

. 

 

4. Лениногорск муниципаль районы бюджетында тиешле финанс елына каралган 

субсидияләр Лениногорск шәһәре Татарстан Республикасы финанс 

министрлыгының казначылык департаментының Территориаль бүлегендә 

ачылган вәкаләтле орган исәбендә исәпкә алына. 

 

5.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

гражданнарның аерым категорияләре өчен электрон исемдәге социаль юл 

билетлары (ташламалы транспорт картасы) буенча гражданнарның аерым 

категорияләрен ташудан җәмәгать транспорты хезмәтләренең бертигез 

файдалана алуын тәэмин итүгә бәйле алынмаган керемнәрне каплауга субсидия 

алу өчен, субсидия алуга дәгъва кылучылар йә субсидия алуга гариза һәм 

документлар алырга вәкаләтле башка затлар (алга таба - мөрәҗәгать итүчеләр) 

вәкаләтле органга түбәндәге документларны тапшыралар: 

1) субсидия бирү турында гариза;  

2) җитәкче вәкаләтләрен раслый торган документ; 

3) Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән салымнар, җыемнар 

һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча оешмада килешү (килешү) төзү (яисә 

субсидия бирү турында карар кабул итү) планлаштырылган айга кадәрге айның 

беренче числосына Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 

салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурыч булмауны 

раслый торган белешмәләр, бу субсидия алучының җитәкчесе һәм баш 

бухгалтеры тарафыннан имзаланган документ һәм субсидия алучының 

беркетелгән мөһере (булган очракта) белән раслана; 

4) Лениногорск муниципаль районы бюджетына субсидияләр, шул исәптән 

башка хокукый актларга туры китереп бирелгән бюджет инвестицияләрен һәм 

Лениногорск муниципаль районы бюджеты каршындагы кичектергесез 

бурычның булмавын раслый торган белешмәләр, бу субсидия алучы җитәкче 

һәм баш бухгалтер тарафыннан имзаланган һәм субсидия алучы теркәлгән мөһер 

(булган очракта) тарафыннан расланган документ белән раслана.  

 

6. Субсидияләр килешү (килешү) төзү (яисә субсидия бирү турында карар кабул 

итү) планлаштырылган айдан алда килә торган айның беренче санына туры 

килергә тиешле оешмаларга түбәндәге критерийларга бирелә: 

Лениногорск муниципаль районында гомуми файдаланудагы транспортта 

пассажирлар ташу буенча эшчәнлекне оештыра; 

Лениногорск муниципаль районында яшәүчеләрне ташу өчен матди-техник 

чараларга ия; 

оешманың Россия Федерациясе законнары нигезендә башкару срогы җиткән 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм 

башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычы булмаска тиеш; 

оешманың Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге бюджетына 

башка хокукый актлар нигезендә бирелгән субсидияләрне, бюджет 
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инвестицияләрен кире кайтару буенча срогы чыккан бурычы һәм Лениногорск 

муниципаль районы бюджеты алдында башка срогы чыккан бурыч булмаска 

тиеш; 

субсидия алучылар - юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык 

процессында булырга тиеш түгел, яисә хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 

чикләүләр булырга тиеш түгел, ә субсидияләр алучылар - индивидуаль 

эшкуарлар эшчәнлекне шәхси эшкуар сыйфатында туктатырга тиеш түгел; 

оешмалар устав (җыелма) капиталында дәүләт яисә территория теркәлү урыны 

булып торган, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан раслана 

торган, салым салуның ташламалы салым режимы һәм (яисә) финанс 

операцияләр уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган дәүләтләр 

һәм территорияләр исемлеге, берләштереп әйткәндә, мондый юридик затларга 

карата финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат бирүне 

күздә тоткан чит ил юридик затлары булырга тиеш түгел; 

оешма әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка 

муниципаль хокукый актлар нигезендә Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге бюджетыннан акчалар алмый. 

 

 7. Субсидия күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

К = Птр.орг. x Т - Втр.орг 

К - гражданнарга ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар 

(алга таба - Ташламалы транспорт карталары һәм балалар өчен ташламалы 

транспорт карталары) буенча транспорт оешмаларына субсидияләр күләме) 

Птр.орг. - транспорт оешмасы буенча хисап аена ташламалы транспорт картасы 

һәм пассажир транспортында балалар ташламалы транспорт картасы буенча 

кылынган сәфәрләр саны (хисап аена түләүнең автоматлаштырылган системасы 

операторы мәгълүматлары буенча, транзакцияләрнең факттагы саны); 

Т - шәһәр яны юлларында пассажирларны ташуга һәр транспорт төре буенча 

Лениногорск МР законнары нигезендә билгеләнгән гамәлдәге тариф; 

Ташламалы транспорт кушымтасы белән электрон карта үтү өчен түләгәндә, 

тарифлар Татарстан Республикасы Дәүләт комитетының тарифлар буенча 

карары белән билгеләнгән һәр төр транспорт буенча күрсәтелгән вакыт эчендә 

теркәлгән санда йөрү хокукына ия шәһәр хәбәрендә йөрү өчен озак вакытлы 

файдаланудагы билет белән түләү өчен тарифлар кулланыла. 

Втр.орг. - ташламалы транспорт карталарын һәм балалар өчен ташламалы 

транспорт карталарын тулыландырудан алынган керем), ул түбәндәге формула 

буенча билгеләнә: 

Втр.орг. = В x Птр.орг. / Побщ., 

 

 

В - ташламалы транспорт карталарын һәм балалар ташламалы транспорт 

карталарын тулыландырудан алынган керем, ул тулыландырылган ташламалы 

транспорт карталары һәм балаларга ташламалы транспорт карталары саныннан 

һәм ташламалы транспорт карталарын тулыландыруның билгеләнгән бәясеннән 
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һәм ташламалы транспорт картасы бәясеннән чыгып билгеләнә һәм түбәндәге 

формула буенча исәпләнә. 

 

В = Цв x Рв + Цд x Рд, 

 

Цв - ташламалы транспорт картасын тулыландыру бәясе; 

Цд - балалар ташламалы транспорт картасын тулыландыру бәясе; 

Рв - гамәлдәге (тулыландырылган) ташламалы транспорт карталары саны, 

берәмлекләр; 

Рд - гамәлдәге (тулыландырылган) балалар ташламалы транспорт карталары 

саны, берәмлекләр; 

Побщ. - хисап чорында барлык транспорт оешмалары маршрутларында 

ташламалы транспорт карталары һәм балалар ташламалы транспорт карталары 

транзакцияләренең гомуми саны. 

Лениногорск МР транспорт оешмалары арасында акчаларны бүлү гражданнарга 

ташламалы транспорт картасы буенча субсидияләр күрсәтүгә бәйле рәвештә 

транспорт оешмаларына субсидияләр бүлү турындагы килешүне имзалау юлы 

белән ташламалы транспорт картасы буенча ай саен шәһәр пассажир 

транспортында йөрү өчен түләүнең автоматлаштырылган системасы операторы 

(АО «Транспорт картасы») тарафыннан тапшырыла торган хисап аена 

ташламалы категориядәге гражданнарның йөрүләре саны турындагы хисаплар 

нигезендә ай саен 20 айдан да соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

 

8.Вәкаләтле орган тапшырылган документларны һәм исәп-хисапларны тикшерә, 

әлеге Тәртиптә билгеләнгән тәртиптә субсидия бирү мөмкинлеге турында 

бәяләмә әзерли. 

 

9. Субсидияләр бирү өчен түбәндәгеләр нигез була: вәкаләтле орган һәм оешма 

арасында төзелә торган субсидия һәм килешү (шартнамә) бирү мөмкинлеге 

турында бәяләмә. Килешү «Финанс-бюджет палатасы» МКУ боерыгы белән 

расланган субсидия бирү турындагы килешүнең (шартнамәнең) типик  формасы 

нигезендә төзелә. 

 

10. Субсидияләр кредит оешмаларында ачылган оешмаларның исәп-хисап 

счетларына вәкаләтле орган тарафыннан гамәлгә ашырыла. Субсидияләрне 

күчерү срогы-Тәртипнең 8 пунктында күрсәтелгән бәяләмә кабул ителгәннән соң 

10 эш көненнән дә соңга калмыйча. 

 

11. Субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул ителә: 

субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларның әлеге Тәртиптә 

билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яки күрсәтелгән документларны 

тапшырмау (тапшыру) (тулы күләмдә түгел); 

субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөреслеккә туры килмәве; 

оешманың әлеге Тәртиптә бәян ителгән критерийларга туры килмәве; 
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әгәр дә Лениногорск район Советының субсидия түләүгә бюджет турындагы 

карарында каралган акчалар әлеге Тәртип нигезендә субсидия сыйфатында 

бирелгән булса. 

 

12. Вәкаләтле орган һәм дәүләт (муниципаль) финанс контроле органы оешмалар 

тарафыннан субсидияләр бирү шартлары, максатлары һәм тәртибе үтәлешен 

мәҗбүри тикшерүне гамәлгә ашыра. 

 

Субсидияләр бирү шартлары, максатлары һәм тәртибе бозылган очракта, 

вәкаләтле органның язма таләбе буенча субсидияләр бирү шартлары бозылган 

очракта, Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге бюджетына 

кире кайту турында таләпләр алынган көннән алып 10 эш көненнән дә соңга 

калмыйча, субсидия алучы тарафыннан кире кайтарылырга тиеш. Субсидия 

билгеләнгән срокта кире кайтарылмаган очракта, ул Лениногорск муниципаль 

районы бюджеты кеременә гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә алына. 

 
 
 

 


