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«Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән 

бертигез файдалануны тәэмин итү өлкәсендә 

гражданнарның аерым категорияләренә 

Татарстан Республикасы территориясендә 

бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык 

бердәм балалар социаль юл билеты 

(ташламалы транспорт кушымтасы булган 

электрон карталар) буенча тотылган 

чыгымнарны компенсацияләү 

максатларында транспорт оешмаларына 

субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында 

 

 Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендә, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы 

белән, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 06 сентябрендәге «Юридик 

затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш), 

индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик затларга - товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр җитештерүчегә субсидияләр бирүне җайга салучы норматив хокукый 

актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» 887 

номерлы карары белән,  «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең 

җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы территориясендә аерым 

категориядәге гражданнар өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез 

дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт 

вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 19 декабрендәге 123-ТРЗ номерлы 



Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы «Чистай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы белән, Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

1. “Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү 

өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан Республикасы 

территориясендә бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар 

социаль юл билеты (ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар) 

буенча тотылган чыгымнарны компенсацияләү максатларында транспорт 

оешмаларына субсидияләр бирү Тәртибен (1 нче кушымта) расларга. 

2. “Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү 

өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан Республикасы 

территориясендә бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар 

социаль юл билеты (ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар) 

буенча тотылган чыгымнарны компенсацияләү максатларында, транспорт 

оешмаларына Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджетыннан субсидияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру эшчәнлеген башкару өчен Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының торак-коммуналь хуҗалык, 

төзелеш, транспорт, энергетика, элемтә һәм юл хуҗалыгы бүлеге башлыгын (Р.Р. 

Шәмсетдинов) махсус вәкаләтле вазыйфаи зат итеп билгеләргә.  

3.Әлеге карарны «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы»нда (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һәм Чистай муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга (http://chistopol.tatarstan.ru/). 

4.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чистай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасары П.Б. 

Емельяновка йөкләргә. 

 

Башкарма комитет 

җитәкчесе                                                                                               Э.Р.Хәсәнов  
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     «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү 

өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан Республикасы 

территориясендә бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар 

социаль юл билеты (ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар) 

буенча тотылган чыгымнарны компенсацияләү максатларында транспорт 

оешмаларына субсидияләр бирү 

Тәртибе 

 

Әлеге Тәртип «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 

җирле үзидарә органнарына аерым категориядәге гражданнар өчен Татарстан 

Республикасы территориясендә җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез 

файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү 

турында» 2008 елның 19 декабрендәге 123-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидия бирү максатларын, шартларын, 

тәртибен билгели. 

Әлеге Тәртип максатлары өчен түбәндәге терминнар һәм төшенчәләр 

кулланыла: 

мөрәҗәгать итүчеләр - субсидия алу турында гаризаны һәм аңа 

документларны әлеге Тәртип таләпләре нигезендә тапшыруга вәкаләтле башка 

затлар яисә субсидияләр алуга дәгъвачылар; 

субсидия алучы – мөрәҗәгать итүче, аның исәп-хисап счетларына вәкаләтле 

орган һәм әлеге мөрәҗәгать итүче арасында төзелгән субсидия бирү турындагы 

килешүне (яисә субсидия бирү турында вәкаләтле орган карарын үтәү йөзеннән) 

үтәү йөзеннән, әлеге тәртип таләпләре нигезендә акчалар күчерелгән. 

 

 

 

Терминнар һәм төшенчәләр: айлык бердәм социаль юл билеты, айлык бердәм 

балалар социаль юл билеты, транзакция, автоматлаштырылган түләү системасы 



операторлары «Татарстан Республикасында айлык бердәм социаль юл билетын һәм 

айлык бердәм балалар социаль юл билетын бирү тәртибен раслау турында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 07 апрелендәге 

161 номерлы карарындагыча кулланыла.  

1. Татарстан Республикасында аерым категориядәге гражданнар өчен транспорт 

хезмәтләреннән бертигез файдалану мөмкинлеге айлык бердәм социаль юл 

билетларын һәм айлык бердәм балалар социаль юл билетларын реализацияләү 

юлы белән тәэмин ителә, «Татарстан Республикасында айлык бердәм социаль юл 

билетын һәм айлык бердәм балалар социаль юл билетын бирү тәртибен раслау 

турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 07 

апрелендәге 161 номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2005 елның 07 апрелендәге 161 номерлы карары) 

нигезендә кертелгән. 

2. Субсидияләр җәмәгать транспорты хезмәтләрен күрсәтүгә бәйле рәвештә 

гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан Республикасы территориясендә 

бер айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар социаль юл билеты 

(ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар) буенча җәмәгать 

транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү өлкәсендә тотылган 

чыгымнарны компенсацияләү максатларында транспорт оешмаларына бирелә. 

 - алга таба текст буенча - субсидиеләр. 

3. Субсидияләр әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән максатларга агымдагы 

финанс елына Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджетының җыелма бюджет язмасында бюджет чыгымнары 

классификациясенең тиешле кодлары буенча вәкаләтле органга каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә. 

4. Тиешле финанс елына бюджетта каралган субсидияләр вәкаләтле органның 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык Департаментының 

территориаль бүлегендә ачылган шәхси счетында исәпкә алына. 

Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган бюджет акчаларының баш бүлүчесе 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты (алга 

таба - вәкаләтле орган) була. 

5. Субсидия бирү шартлары: 

- мөрәҗәгать итүченең әлеге Тәртиптә каралган критерийларга туры килүе; 

- әлеге Тәртип нигезендә субсидия һәм субсидия алуга документлар бирү турында 

гариза бирү; 

- субсидия бирү турындагы гаризада һәм әлеге Тәртипнең 6 пунктында 

күрсәтелгән субсидия алу өчен документларда бирелгән белешмәләрнең 

дөреслеге; 

6. Субсидия бирү тәртибе: 



6.1. субсидия алуга дәгъва кылучылар, я гаризаны һәм субсидия алуга 

документларны тапшыруга вәкаләтле башка затлар (алга таба - мөрәҗәгать 

итүчеләр) вәкаләтле органга түбәндәге документларны тапшыра: 

1) субсидия бирү турында гариза; 

2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан аның җитәкчесенең вәкаләтләрен раслый торган 

документның таныкланган күчермәсе, яисә ул вәкаләт биргән затка карата 

таныкланган ышанычнамә;  

3) Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән салымнар, җыемнар һәм 

башка мәҗбүри түләүләр буенча оешмада килешү төзү (яки субсидияләр бирү 

турында карар кабул итү) планлаштырылган айдан алдагы айның беренче 

числосына Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, 

җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурыч булмауны раслый торган 

белешмәләр мөрәҗәгать итүченең җитәкчесе һәм баш бухгалтеры һәм мөрәҗәгать 

итүченең беркетелгән мөһере (булган очракта) белән раслана; 

4) Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

бюджетына субсидияләр, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән 

бюджет инвестицияләрен һәм муниципаль берәмлек бюджеты алдындагы 

кичектергесез бурычның юклыгын раслый торган белешмәләр, бу субсидия 

алучының җитәкчесе һәм баш бухгалтеры мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

имзаланган документ һәм беркетелгән мөһер (булган очракта) белән раслана. 

5) «Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 

Федераль законның 3 статьясындагы 1 өлешенең 3 пунктында каралган 

гамәлләрне башкару, автоматлаштыру чараларын кулланып яки мондый 

чараларны шәхси мәгълүматлар белән файдаланмыйча, шул исәптән, җыюны, 

язуны, туплауны, системалаштыруны, саклауны, төгәлләштерүне (таратуны, 

зарарсызландыруны, блоклауны, бетерү, персональ белешмәләрне юкка чыгару) 

белән башкарыла торган гамәлләрнең (операцияләрнең) җыелмасы белән 

автоматлаштырылган, шулай ук автоматлаштыру чараларыннан файдаланмыйча 

яисә шәхси мәгълүматлар белән башкарыла торган гамәлләрне (операцияләрне) 

башкару; 

6) субсидияләр биргән бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) һәм субсидияләр 

бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне дәүләт (муниципаль) финанс 

контроле органнары тарафыннан гамәлгә ашыруга ризалык; 

7) субсидия бирү турында гариза бирүче тарафыннан имзаланган һәм мөрәҗәгать 

итүче мөһере белән таныкланган килешү (әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта). 

Гариза бирүчеләр, субсидия бирү турында гариза бирелгән көнгә кадәр 30 

календарь көннән дә иртәрәк булмаган вакыт эчендә, бирелгән салымнар һәм 

җыемнар турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен салымнар һәм 

җыемнар хакындагы бурычларның, җыемнар, кертемнәр һәм башка мәҗбүри 



түләүләр, пенялар һәм штрафлар булу (булмавы) турында белешмәләр булган 

территориаль салым һәм башка бюджеттан тыш органнар документларын, 

пассажирларны һәм башка затларны автобуслар белән ташу эшчәнлеген гамәлгә 

ашыруга лицензия күчермәсен, салым органнарында алынган юридик затларның 

яисә индивидуаль эшкуарларның Бердәм дәүләт реестрыннан өземтәсен (өземтәне 

төзү датасы субсидия бирү турында гариза биргән датага кадәрге 30 календарь 

көннән артмаска тиеш), башка документларны үз инициативасы белән 

тапшырырга хокуклы. 

Субсидия алу өчен документлар пакеты мөрәҗәгать итүченең имзасы һәм 

мөһере (ул булганда) белән таныкланган язу, имза кую датасы белән тапшырыла, 

һәм кире кайтарылмый. Гариза һәм документларны (субсидия бирү турында 

килешүдән тыш) тапшыруның (кабул итүнең) иң чик вакыты – җәмәгать 

транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү өлкәсендә 

гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан Республикасы территориясендә 

бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар социаль юл билеты 

(ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар) буенча тотылган 

чыгымнарны компенсацияләү файдалануны тәэмин итү өлкәсендә чыгымнар 

тотылган айдан соң килүче айның 3 числосына кадәр ай саен. Әлеге Тәртипнең 6 

пунктындагы 6.1 пунктчасында күрсәтелгән субсидия бирү турындагы килешү 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан 2020 елның 7 февраленнән дә соңга калмыйча бер 

мәртәбә бирелә. 

Мөрәҗәгать итүче Россия Федерациясе законнары нигезендә бирелгән 

мәгълүматның дөреслеге өчен җавап тота. 

6.2. Вәкаләтле орган түбәндәге функцияләрне башкара: 

- субсидия бирү турында гаризалар керү датасын һәм вакытын теркәүне тәэмин 

итә, гаризалар теркәү журналында мөһер сугылган, тегелгән һәм беркетелгән 

булырга тиеш, 

- субсидия һәм документлар бирү турындагы гаризаны һәм документларны алу 

турындагы мәсьәләне хәл итә; субсидия алу өчен документлар кабул итү вакыты 

тәмамланганнан соң, субсидия бирү турында гариза һәм документлар бирү 

гаризаны карауга алудан баш тарту өчен нигез булып тора; 

- субсидияләр бирү турындагы гаризаларны һәм аларга карата документларны 

карый, гариза бирүче тарафыннан бирелгән документларның тулылыгын һәм 

дөреслеген тикшерә; 

- мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз инициативасы белән тапшырылган 

документлар дөреслегендә шик туса, вәкаләтле орган субсидия бирү турында 

гариза бирү датасына башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органнарына, 

башкарма хакимият органнарына белешмәләр тапшыру турында закон белән 

билгеләнгән тәртиптә запрос җибәрә; 



- шушы Тәртипнең 9 п. нигезендә түләүгә тиешле субсидияне исәпләүне гамәлгә 

ашыра; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең ЕГИССО операторы билгеләгән формалар 

нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән билгеләнгән тәртиптә һәм 

күләмдә социаль тәэмин итүнең Бердәм дәүләт мәгълүмат системасына (алга таба 

- ЕГИССО) юл билетлары һәм балалар йөрү билетлары турында мәгълүмат 

кертүне тәэмин итә.  

- мөрәҗәгать итүче белән субсидия бирү турында килешү (яисә 2 эш көненнән дә 

артмаган вакыт эчендә субсидия бирү турында Карар кабул итә), йә мөрәҗәгать 

итүчегә эшләп бетерү өчен субсидияләр һәм документлар бирү турында бирелгән 

гаризаны җибәрү турында, йә әлеге Тәртиптә каралган очракларда субсидия 

бирүдән баш тарту турында килешү төзи. 

- мөрәҗәгать итүчегә эшләп бетерү өчен субсидия һәм документлар бирү турында 

бирелгән гаризаны җибәрү турында Карар кабул ителгән очракта, йә субсидия 

бирүдән баш тарту турында Карар кабул ителгән очракта, гаризаны һәм 

документларны теркәгәннән соң 5 эш көне эчендә бу хакта вәкаләтле орган 

җитәкчесе имзасы белән вәкаләтле органның хаты рәвешендә хәбәр итә, ул 

мөрәҗәгать итүчегә кәгазьдә тапшырыла яисә почта элемтәсе аша җибәрелә. 

Бюджет акчаларын алучы буларак, баш бүлүче булып торучы вәкаләтле 

орган: 

- 2 эш көне эчендә субсидия бирү турында тәкъдим ителгән гаризаларны һәм 

аларга документларны карый, мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган 

документларның тулылыгын һәм дөреслеген тикшерә; 

- мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз инициативасы белән тапшырылган 

документлар дөреслегендә шик туса, вәкаләтле орган субсидия бирү турында 

гариза бирү датасына башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органнарына, 

башкарма хакимият органнарына белешмәләр тапшыру турында закон белән 

билгеләнгән тәртиптә запрос җибәрә; 

- тапшырылган гаризаның һәм документларның әлеге Тәртип таләпләренә туры 

килүен тикшерә; 

- мөрәҗәгать итүче белән субсидия бирү турында килешү төзелгән очракта (яки 

субсидия бирү турында карар кабул ителгән) әлеге Тәртип һәм гамәлдәге 

законнар таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчеләрнең исәп-хисап счетларына 

субсидия күчерүне тәэмин итә, субсидияләр бирү шартларының, максатларының 

һәм тәртибенең үтәлешен мәҗбүри тикшерүне үткәрә; 

Субсидияләр бирү өчен нигезләр - вәкаләтле орган һәм мөрәҗәгать итүче 

арасында төзелә торган субсидия бирү турында килешү. Субсидия бирү турында 

килешү  субсидия бирү турында  килешү формасы нигезендә төзелә (әлеге 

Тәртипкә 1 кушымта). 



7. Субсидияләр субсидия бирү турында килешү төзү (субсидия бирү турында 

карар кабул итү) планлаштырыла торган айдан алдагы айның беренче числосына 

туры килергә тиешле транспорт оешмаларына түбәндәге критерийларга бирелә: 

- мөрәҗәгать итүче Чистай шәһәренең гомуми кулланылыштагы шәһәр яисә 

шәһәр яны транспортында пассажирлар йөртү эшчәнлеген гамәлгә ашыра; 

- Россия Федерациясе законнары нигезендә башкару срогы җиткән, мөрәҗәгать 

итүченең Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, 

җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычы булмаска тиеш; 

- мөрәҗәгать итүченең Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетына башка хокукый актлар нигезендә бирелгән 

субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча срогы чыккан 

бурычы һәм Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге бюджеты алдында башка срогы чыккан бурычы булмаска тиеш; 

- мөрәҗәгать итүчеләр - Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә, 

юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында булырга тиеш 

түгел, яисә хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә ашыруга чикләүләр булырга тиеш түгел, 

ә мөрәҗәгать итүчеләр - шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеген индивидуаль эшмәкәр 

буларак туктатырга тиеш түгел; 

- мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында 

дәүләт яки территориаль теркәлгән чит ил юридик затларының катнашуы өлеше 

булган россия юридик заты булырга тиеш түгел, Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан раслана торган Салым салуның ташламалы салым 

режимын бирүче һәм (яисә) мондый юридик затка карата финанс операцияләре 

(офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат бирүне күздә тотмаган дәүләтләр һәм 

территорияләр исемлеге тулаем алганда 50 проценттан артып китә; 

 

- мөрәҗәгать итүче әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка 

муниципаль хокукый актлар нигезендә бюджеттан акчалар алмый. 

8. Финанс белән тәэмин итү чыганагы субсидия булган чыгымнар әлеге Тәртипнең 

2 пунктында күрсәтелгән субсидияне бирү максатлары белән билгеләнә һәм 

чыгымнар юнәлешләре буенча гамәлгә ашырыла: 

- машина йөртүчеләрнең һәм кондукторларның хезмәт хакы; 

- иминият кертемнәре; 

- автомобиль ягулыгы; 

- майлау материаллары; 

- автобусларга техник хезмәт күрсәтү һәм аларны ремонтлау; 

- авторезинаның тузуы һәм ремонты; 

- амортизация кертемнәре; 

- лизинг түләүләре; 



- башка турыдан-туры чыгымнар; 

- гомуми җитештерү чыгымнары; 

          - гомумхуҗалык чыгымнары. 

Югары технологияле импорт җиһазларын, чималны һәм комплектлау 

әйберләрен сатып алганда (китергәндә) Россия Федерациясе валюта законнары 

нигезендә гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән тыш, чит ил валютасы 

акчалары исәбеннән сатып алу тыела, шулай ук әлеге акчаларны бирү 

максатларына ирешүгә бәйле рәвештә, субсидияләр бирүне җайга салучы норматив 

хокукый актларда, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән бүтән операцияләр 

дә. 

9. Субсидия күләме гражданнарга бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык 

бердәм балалар социаль юл билеты буенча хезмәт күрсәтүгә бәйле рәвештә 

муниципаль районда (шәһәр округында) транспорт оешмаларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан чыгымнарның күләмен исәпләү методикасы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 

07 апрелендәге 161 номерлы “Бердәм айлык социаль юл билетын һәм айлык 

бердәм балалар социаль юл билетын бирү тәртибен раслау турында” карары 

белән түбәндәге формула буенча исәпләнә:  

 

К = ((SUM (Тi  х Пi) +  (SUM (Тi пр х Рiпр))  - Втр.орг., 

 

биредә: 

К - ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон карталар буенча 

гражданнарның транспорт хезмәтләре күрсәтүгә бәйле рәвештә транспорт 

оешмасына субсидия күләме (алга таба - ташламалы транспорт карталары һәм 

балалар ташламалы транспорт карталары); 

i  –  транспорт оешмасында транспорт төре; 

Тi - Тарифлар буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитетының карары белән 

билгеләнгән һәр транспорт төре буенча күрсәтелгән вакыт дәвамында транспорт 

йөрүнең билгеләнгән сроклары буенча күрсәтелгән транспорт йөртү өчен озак 

вакытлы файдаланудагы билет белән йөрү өчен пассажирлар йөртүнең гамәлдәге 

тарифы. 

Тiпр – Татарстан Республикасы Тарифлар буенча Дәүләт комитеты карарында 

билгеләнгәнчә, күрсәтелгән вакыт эчендә транспортның һәр төре буенча 

фиксацияләнгән санда йөрү хокукы бирә торган шәһәр яны элемтәсендә йөрү өчен 

озак файдаланудагы билет белән пассажирлар йөртүгә гамәлдәге тариф. 

Пi  - транспорт оешмасы буенча хисап аена ташламалы транспорт картасы һәм 

пассажир транспортында балалар ташламалы транспорт картасы буенча кылынган 

сәфәрләр саны:  



шәхсиләштерелгән исәпкә алу булганда-хисап ае өчен автоматлаштырылган юл 

йөрү өчен түләү системасы операторы мәгълүматлары буенча транзакцияләрнең 

факттагы саны; 

Рiпр  - хисап аенда шәһәр яны элемтәсендә йөрү өчен автоматлаштырылган түләү 

системасы операторы мәгълүматлары буенча башкарылган пассажирлар-

километрлар саны; 

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

транспорт карталарын тулыландырудан алынган транспорт оешмасының кереме, 

ул киләсе формула буенча билгеләнә: 

 

Втр.орг. = В x Птр.орг. / Побщ., 

 

биредә: 

 

В - ташламалы транспорт карталарын һәм балалар ташламалы транспорт 

карталарын тулыландырудан алынган керем, ул тулыландырылган ташламалы 

транспорт карталары һәм балалар ташламалы транспорт карталары саныннан һәм 

ташламалы транспорт карталарын тулыландыруның билгеләнгән бәясеннән 

чыгып карала һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

биредә: 

 

В = Цв x Рв + Цд x Рд, 

 

Цв - ташламалы транспорт картасын тулыландыру бәясе; 

Рв - гамәлдәге (тулыландырылган) ташламалы транспорт карталары саны, 

берәмлекләр; 

Цд - балалар ташламалы транспорт картасын тулыландыру бәясе; 

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. 

Транспорт оешмалары арасында акчаларны бүлү гражданнарга транспорт 

хезмәтләре күрсәтүгә бәйле рәвештә транспорт оешмаларына субсидия бирү 

турындагы килешүләр, гражданнарның ташламалы категорияләренең пассажир 

транспортында йөрү өчен түләүнең автоматлаштырылган системасы операторы 

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



саны турындагы хисаплар нигезендә гамәлгә ашырыла, ай саен 20 числодан да 

соңга калмыйча. 

10. Субсидияләр кредит оешмаларында ачылган оешмаларның исәп-хисап 

счетларына вәкаләтле орган тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Субсидияләр күчерү срогы-вәкаләтле орган тарафыннан субсидия бирү турында 

карар кабул ителгәннән һәм субсидия бирү турында килешүгә кул куйганнан соң 

10 эш көненнән дә соңга калмыйча башкарыла. 

11. Субсидия бирүдән баш тарту турындагы карар әлеге тәртиптә каралган 

очракларда кабул ителә. Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

- мөрәҗәгать итүченең әлеге Тәртиптә билгеләнгән шартларга (таләпләргә), 

критерийларга туры килмәве; 

- мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган мәгълүматның, белешмәләрнең 

дөрес булмавы. 

- мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документларның әлеге Тәртиптә 

билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яисә күрсәтелгән документларны 

тапшырмау (тулы күләмдә тапшырмау); 

- бюджет йөкләмәләре лимитлары җитмәүгә бәйле рәвештә агымдагы финанс 

елында субсидияләр бирү мөмкин булмаган очракта; 

- субсидия түләүгә бюджет турындагы карарда каралган акчалар әлеге Тәртип 

нигезендә субсидия сыйфатында бирелгән булса. 

12. Вәкаләтле орган субсидия бирү турында, аңа өстәмә килешүләр бирү турында 

килешүдә, чыгымнарны гамәлгә ашыру турында  хисаплылыкны, өстәмә 

хисаплылыкны субсидия алучы тарафыннан тапшыру тәртибен, срокларын һәм 

рәвешләрен билгеләргә хокуклы. 

13.Вәкаләтле орган субсидия алучылар тарафыннан субсидияләр бирү 

шартларының, максатларының һәм тәртибенең үтәлешен мәҗбүри тикшерүне 

гамәлгә ашыра, дәүләт (муниципаль) финанс контроле органы аларны алучылар 

тарафыннан субсидияләр бирү шартларының, максатларының һәм тәртибенең 

үтәлешен тикшереп тора. 

13.  Вәкаләтле орган һәм дәүләт (муниципаль) финанс контроле вәкаләтле органы 

тарафыннан үткәрелгән тикшерүләр фактлары буенча ачыкланган субсидияләр 

биргәндә билгеләнгән шартларны, максатларны һәм тәртибен бозган очракта, 

вәкаләтле органның язма таләбе буенча субсидияләр субсидия алучы тарафыннан 

«Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетына кире кайтару 

турында таләп алынган көннән алып 10 эш көненнән дә соңга калмыйча 

кайтарылырга тиеш. Субсидия билгеләнгән срокта кире кайтарылмаган очракта, 

ул гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә муниципаль берәмлек бюджеты 

кеременә алына. 



14. Хисап финанс елында кулланылмаган субсидияләр һәм вәкаләтле органның 

гамәлдәге законнар нигезендә муниципаль берәмлекнең финанс органы белән 

килештереп кабул ителгән карары булмаган очракта, хисап финанс елында 

файдаланылмаган субсидияләр калдыклары гамәлдәге законнарда билгеләнгән 

тәртиптә һәм срокларда кире кайтарылырга тиеш. 

Хисап финанс елында файдаланылмаган субсидия калдыклары финанс белән 

тәэмин итү чыганагы булган чыгымнар, муниципаль берәмлекнең финанс органы 

белән килештереп, күрсәтелгән чараларга ихтыяҗ булу турында вәкаләтле орган 

тарафыннан гамәлдәге законнар нигезендә карарлар кабул ителмичә гамәлгә 

ашырыла алмый. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан  Республикасы 

Читсай муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2020 елның 4 февралендәге 

 55 номерлы карарына 

1 нче кушымта 

 

 «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан 
җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү 

өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан Республикасы 
территориясендә бердәм айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар 

социаль юл билеты (ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон 
карталар) буенча тотылган чыгымнарны компенсацияләү максатларында 

транспорт оешмаларына субсидияләр бирү турында 

Килешү 

Чистай шәһәре «__»  _______  20__ ел 

 

 

(җирле бюджет акчаларын баш бүлүченең исеме), алга таба “Баш бүлүче” 

исеменнән бер яктан, _____________________, гамәлдә булган 

____________________ (юридик затның исеме) алга таба “Алучы” дип аталучы 

затта икенче яктан, _________________ , гамәлдә булган ____________ , алга таба 

“Яклар” дип аталучы яклар, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә, 

Чистай шәһәр Советының “2020 елга һәм 2021-2022 еллар планлы чорына “Чистай 

муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең бюджеты турында"гы 2020 елның 

4 февралендәге  55  номерлы карары белән әлеге килешү төзелде. 

1. Килешү предметы 

 

1.1. 2020 елда Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан  Татарстан Республикасы территориясендә 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген 

тәэмин итү өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан 

Республикасы территориясендә бер айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм 

балалар социаль юл билеты (ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон 

карта) буенча гражданнарның аерым категорияләренә күрсәтелә торган 

хезмәтләрдән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә тотылган 

чыгымнарны компенсацияләү максатларында субсидияләр (алга таба - Субсидия) 

алу - әлеге килешү предметы булып тора. 



1.2. Субсидия 2020 елга Баш бүлүчегә җиткерелгән бюджет йөкләмәләре 

лимитлары нигезендә, Баш бүлүче тарафыннан башкарыла. 

2. Субсидия күләме 

2.1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан бер айлык 

социаль юл билеты һәм айлык бердәм балалар социаль юл билеты (ташламалы 

транспорт кушымтасы белән электрон картада) буенча Татарстан Республикасы 

территориясендә җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны 

тәэмин итү өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә тотылган 

чыгымнарны компенсацияләү максатларында транспортчы оешмаларга 

субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»гы 2020 елның 55 номерлы карары 

белән расланган, 2020 елда Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге бюджетыннан  Татарстан Республикасы территориясендә 

җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген 

тәэмин итү өлкәсендә гражданнарның аерым категорияләренә Татарстан 

Республикасы территориясендә бер айлык социаль юл билеты һәм айлык бердәм 

балалар социаль юл билеты (ташламалы транспорт кушымтасы булган электрон 

карта) буенча гражданнарның аерым категорияләренә күрсәтелә торган 

хезмәтләрдән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә тотылган 

чыгымнарны компенсацияләү максатларында субсидияләр күләме  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ тәшкил итә. 

3. Субсидия бирү шартлары 

 

3.1. Алучының Тәртип тарафыннан билгеләнгән таләпләргә туры килүе. 

3.2. Тәртиптә билгеләнгәнчә, Субсидия алу өчен субсидия алу турында гариза 

һәм субсидия алу өчен кирәкле документлар бирү. 

3.3. Әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән Субсидия бирү турындагы гаризада 

бирелгән белешмәләрнең һәм субсидияне алу документларының дөреслеге. 

3.4. Әлеге килешүдә Субсидия Алучы субсидия алучының субсидия бирү 

шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне дәүләт (муниципаль) финанс 

тикшерүе органнары һәм Баш бүлүче тарафыннан гамәлгә ашыруга ризалык 

белдерә. 

3.5. Субсидия алучы, хисап елыннан киләсе елның 1 мартыннан да соңга 

калмыйча, Баш бүлүчегә субсидияләрнең максатчан кулланылышы турында хисап 

бирергә тиеш (әлеге килешүгә 1 нче кушымта). 



3.6. Әлеге килешүгә өстәмә рәвештә башка шартлар, шул исәптән субсидияләр 

бирү Тәртибе нигезендә өстәмә шартлар кертелергә мөмкин, өстәмә килешү әлеге 

килешүнең 7.3 пункты нигезендә рәсмиләштерелә. 

 

 4. Субсидияне күчерү тәртибе 

 

4.1. Субсидия күчерү Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендә гамәлгә 

ашырыла________________________________________________________________ 

(Алучының реквизит счеты)_______________________________________Ачылган . 

(кредит оешмасының исеме 

күрсәтелә)______________________________________________________________ 

4.2. Субсидияне күчерү срогы (вакыты):_________________________________   . 

Субсидияне күчерү фактта башкарылган чыгымнарны раслый торган документлар 

тапшырганнан соң Баш бүлүче тарафыннан башкарыла. 

4.3. Тәртиптә билгеләнгән очракларда Баш бүлүче алучыга субсидияләр бирүдән 

баш тарта. 

5. Якларның хокуклары һәм бурычлары 

5.1. Баш бүлүче түбәндәгеләрне үтәргә тиеш: 

1) Субсидия Алучы тарафыннан субсидияләр бирү турында гариза һәм 

документлар тапшырылганнан соң, субсидияләр бирү Тәртибендә каралганча, әлеге 

тәртиптә һәм срокларда карап тикшерергә; 

2) Алучы тарафыннан Субсидия бирү шартлары, тәртибе үтәлгән очракта, әлеге 

килешү нигезендә Субсидия бирүне тәэмин итү; әлеге килешүнең 4.1 пунктында 

күрсәтелгән Алучының счетына субсидия күчерүне тәэмин итү; 

3) субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерү һәм 

контрольдә тоту; 

5) Алучы тарафыннан Субсидия бирү Тәртибендә каралган Субсидия бирү 

тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу фактлары турында дәүләт 

(муниципаль) финанс контроле органыннан мәгълүмат алынган очракта, шул 

исәптән Алучы тарафыннан тапшырылган документларда дөрес булмаган 

белешмәләр күрсәтелсә, Алучы тарафыннан хокук бозуларны бетерү турындагы 

таләпне җибәрергә һәм күрсәтелгән хокук бозуларны бетергәнче, Алучыга 

мәҗбүри хәбәр итеп, Субсидия бирүне туктатып торырга; 



6) Алучы тарафыннан Субсидия бирү шартлары бозылган, Субсидияне 

максатчан файдаланмаган очракта, Алучыга Субсидия акчаларын җирле бюджетка 

кайтару турындагы таләпне вакытында ______ җибәрергә. Җирле бюджетка 

субсидия акчаларын кире кайтару турындагы таләп Баш бүлүче тарафыннан, 

Алучыга, түләү реквизитларын, кире кайтарылырга тиешле субсидияне (кирәк 

булганда) исәпләү тәртибен кушып) кайтару срогын һәм суммасын күрсәтеп, язма 

рәвештә әзерләнә; 

7)  Субсидияләрне ирекле кире кайтарудан баш тарткан очракта, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә түләттерелә; 

8) Россия Федерациясе бюджет законнарында, субсидияләр бирү Тәртибендә 

һәм әлеге килешүдә билгеләнгән башка йөкләмәләрне үтәргә. 

5.2. Баш бүлүче хокуклы: 

Алучыдан субсидияләр бирү максатларының, шартларының, тәртибенең үтәлешен 

тикшереп тору, тикшерүләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны һәм 

материалларны, шул исәптән өстәмә документларны соратып алырга; 

2)  Россия Федерациясе бюджет законнарында, субсидияләр бирү Тәртибендә 

һәм әлеге килешүдә билгеләнгән башка хокукларны гамәлгә ашырырга. 

5.3. Алучы йөкләмә ала: 

1) әлеге килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү шартларын үтәүне тәэмин 

итәргә, шул исәптән: 

Баш бүлүчегә субсидияләр бирү өчен кирәкле, билгеләнгән Тәртиптә туры килә 

торган документларны тапшырырга; 

3) Баш бүлүченең таләбендә билгеләнгән срокларда Субсидияләр бирү 

тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу фактларын бетерү; 

Баш бүлүченең таләбендә билгеләнгән күләмдә һәм срокларда җирле бюджетка 

Субсидияне кире кайтарырга; 

Баш бүлүченең соравы буенча Субсидияләр бирү тәртибен, максатларын һәм 

шартларын үтәүне тикшерү өчен, кирәкле документларны һәм мәгълүматны баш 

бүлүченең запросы алынганнан соң ___ көн эчендә җибәрергә; 

6) хисап елыннан соң киләсе елның 1 мартыннан да соңга калмыйча, баш бүлүчегә 

субсидияләрнең максатчан кулланылышы турында хисап бирергә һәм кирәк булган 

очракта, раслаучы документлар тапшырырга; 



7) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, әлеге килешүдә һәм Тәртиптә 

билгеләнгән башка йөкләмәләрне үтәргә. 

5.4. Алучы хокуклы: 

1) әлеге килешүнең үтәлеше белән бәйле аңлатмаларны сорап, Баш бүлүчегә 

мөрәҗәгать итәргә; 

2) Россия Федерациясе бюджет законнарында, субсидияләр бирү Тәртибендә 

һәм әлеге килешүдә билгеләнгән башка хокукларны гамәлгә ашырырга. 

6. Якларның җаваплылыгы 

6.1. Алучы Тәртип тарафыннан билгеләнгән критерийларга туры килүен 

гарантияли. 

6.2. Әлеге Килешү буенча үз йөкләмәләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта Яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

7. Йомгаклау нигезләмәләре 

7.1. Яклар арасында әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле килеп туган 

бәхәсләр алар 

тарафыннан, мөмкин булганча, тиешле беркетмәләрне яки башка документларны 

рәсмиләштерү 

белән сөйләшүләр уздыру юлы белән хәл ителә. 

  Килешмәгән очракта яклар арасындагы бәхәсләр суд тәртибендә хәл ителә. 

7.2. Килешү яклар кул куйганнан соң үз көченә керә һәм 2020 елның «____»                  

кадәр гамәлдә була. Алучының йөкләмәләре әлеге Килешүне тулысынча үтәгәннән 

соң туктатыла.        

7.3. Әлеге килешүне үзгәртү Яклар инициативасы буенча гамәлгә ашырыла. 

Әлеге килешүгә өстәмә килешү рәвешендә язма формада аның аерылгысыз өлеше 

булып тора һәм Яклар кул куйганнан соң үз көченә керә. 

7.4. Әлеге килешүне өзү очраклары: 

1) Алучының эшчәнлеген алып баруны туктатуы 

2) Субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге Килешүдә билгеләнгән Тәртипне, 

максатларны һәм шартларын бозучылар; 

3) гамәлдәге законнарда каралган башка очраклар. 



7.5. Әлеге Килешү Яклар тарафыннан ике нөсхәдә, Якларның һәркайсы өчен берәр 

нөсхәдә төзелде.Алар бер үк тигез юридик көчкә ия. 

8. Якларның юридик адреслары һәм түләү реквизитлары 

Урнашу урыны: (юридик адрес) 

 

Урнашу урыны: (юридик адрес) 

Түләү реквизитлары: Түләү реквизитлары: 

9. Якларның имзалары 

Баш бүлүченең 

кыскача исеме

Субсидия 

алучының кыскача 

исеме 

 

  /   

(имза)     (И.О. Фамилия) 

  /   

(имза)       (И.О. Фамилия)



 


