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КАРАР 

№ 58 

   

 

Тәтеш муниципаль районында территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараны уздыруга территориаль 

иҗтимагый үзидарә җитәкчеләренә компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру 

өлешендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибен раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 31 

октябрендәге 988 нче номерлы карары нигезендә Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Тәтеш муниципаль районында территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараны уздыруга территориаль иҗтимагый 

үзидарә җитәкчеләренә компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру өлешендә 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен 

түбәндәгечә расларга. 

2. «Тәтеш муниципаль районында территориаль иҗтимагый үзидарәләргә 

ярдәм итү турында»гы Тәтеш муниципаль районы башкарма комитетының 2014 

елның 18 августындагы 433 нче номерлы карарын үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Әлеге карарны Тәтеш муниципаль районының рәсми сайтында бастырып 

чыгарырга һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматлар рәсми 

порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) урнаштырырга.  

4. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

 

 

mailto:tatesh@tatar.ru


3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә торуны үз өстемә алам. 

 

 

Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе                                                А.Б. Семенычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитетының 

2020 елның 3 февралендәге  

58 нче номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

Тәтеш муниципаль районында территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараны уздыруга территориаль 

иҗтимагый үзидарә җитәкчеләренә компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру 

өлешендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибе 

 

1. Әлеге тәртип Тәтеш муниципаль районында территориаль иҗтимагый 

үзидарә системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараны уздыру өчен чыгымнарны 

финанс ягыннан тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан 

территориаль иҗтимагый үзидарәләр җитәкчеләренә (алга таба – башка бюджетара 

трансфертлар) компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру өлешендә башка 

бюджетара трансфертлар бирү механизмын билгели. 

2. Башка бюджетара трансфертлар Тәтеш муниципаль районы 

территориясендә теркәлгән территориаль иҗтимагый үзидарәләргә территориаль 

иҗтимагый үзидарәләр җитәкчеләренә компенсация түләүләрен тормышка ашыру 

өчен бирелә. 

3. Башка бюджетара трансфертлар әлеге тәртипнең 1 пунктында 

күрсәтелгән бюджет ассигнованиеләре күләме чикләрендә, Тәтеш муниципаль 

район Советының тиешле финанс елына һәм план чорына бюджет турында карары 

нигезендә, Тәтеш муниципаль район Советы карары белән бирелә. 

4. Башка бюджетара трансфертлар түбәндәге очракларда бирелә: 

- Законнарда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән территориаль иҗтимагый 

үзидарә Уставы нигезендә; 

- территориаль иҗтимагый үзидарәнең агымдагы финанс елына эш планы 

нигезендә; 



- агымдагы финанс елына территориаль иҗтимагый үзидарәнең керемнәре 

һәм чыгымнарының расланган сметасы нигезендә.  

5. Башка бюджетара трансфертлар башкарма комитет һәм башка бюджетара 

трансфертларны алучы арасында төзелә торган, Тәтеш муниципаль районы 

бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирү турындагы шартнамә 

нигезендә, Тәтеш муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелә, 

анда түбәндәге нигезләмәләр карала: 

а) башка бюджетара трансфертларны бирү һәм алардан файдалану 

максатлары, сроклары һәм тәртибе; 

б) башка бюджетара трансфертлар алуга гариза формасы; 

в) субсидия алучының әлеге тәртиптә һәм килешүдә каралган субсидияләр 

бирү максатларын, шартларын, тәртибен үтәү турындагы йөкләмәсе; 

г) Тәтеш муниципаль районы башкарма комитеты һәм финанс-бюджет 

палатасы тарафыннан субсидия алучының әлеге тәртиптә һәм шартнамәдә 

билгеләнгән башка бюджетара трансфертларның максатларының, шартларының 

һәм тәртибенең үтәлешен тикшерү өчен субсидия алучының ризалыгы; 

д) башка бюджетара трансфертларны алучы тарафыннан башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану турындагы отчет бирү тәртибе, сроклары һәм 

формасы; 

е) Тәтеш муниципаль районы башкарма комитеты һәм финанс-бюджет 

палатасы тарафыннан үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, әлеге тәртип һәм 

килешүдә билгеләнгән башка бюджетара трансфертлар бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен бозу факты ачыкланган очракта, Тәтеш муниципаль 

районы бюджеты кеременә субсидияләр суммаларын кире кайтару тәртибе. 

 6. Башка бюджетара трансфертларны алучыга башка бюджетара 

трансфертлар алу өчен башкарма комитетка тапшырырга кирәк: 

- җитәкченең исеме, фамилиясе, атасының исеме (Ф.И.О.), банк 

реквизитлары, элемтә өчен телефоннар күрсәтелгән субсидия бирү турында язма 

гариза; 

- җирле үзидарә органы тарафыннан теркәлгән Уставның нотариаль 

расланган күчермәләре; 



- юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә яисә мондый 

өземтәнең субсидия бирү турында гариза биргән көнгә кадәр бер айдан да соңга 

калмыйча алынган нотариаль расланган күчермәсе; 

- территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчесен сайлау турында гражданнар 

җыелышының (конференцияләренең) беркетмәсе. 

7. Башка бюджетара трансфертларны күчерү кредит оешмасында ачылган 

алучының исәп-хисап счетына башка бюджетара трансфертлар алу гаризасы 

нигезендә гамәлгә ашырыла. 

8. Башкарма комитет башка бюджетара трансфертлар алучының башка 

бюджетара трансфертларны алу турындагы гаризасын кергән көнне терки һәм 

теркәгәннән соң 10 эш көне эчендә аларның әлеге тәртип таләпләренә туры килү-

килмәвен тикшерә. 

Башка бюджетара трансфертларны алучы тарафыннан әлеге тәртипнең 2 

һәм 5 нче пункты шартларына туры килүне тәэмин ителгәндә, башкарма комитет 

башка бюджетара трансфертлар бирү турында карар кабул итә һәм карар кабул 

ителгән көннән 5 эш көне эчендә алучыга килешү проектының ике нөсхәсен 

җибәрә. 

Башка бюджетара трансфертларны алучы, башка бюджетара трансфертлар 

бирү турындагы шартнамә проектын алган көннән алып 3 эш көне эчендә кул 

куелган килешүне башкарма комитет адресына җибәрә. 

Башка бюджетара трансфертларны алучы әлеге тәртипнең 2 һәм 5 нче 

пункты шартларына туры килмәсә, башкарма комитет башка бюджетара 

трансфертлар бирүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм әлеге карар кабул 

ителгән көннән алып 5 эш көне эчендә алучыга, кире кагу өчен нигезләр күрсәтеп, 

бүтән бюджетара трансфертлар бирү турында шартнамә төзүдән баш тарту җибәрә.

  

9. Башка бюджетара трансфертларның күләме территориаль иҗтимагый 

үзидарә җитәкчесенең еллык эш хакын тәэмин итү зарурлыгын исәпкә алып, 

җитәкченең еллык кеременнән чыгып, 15 оклад һәм аена 10000 сум күләмендәге 

оклад күләменнән  (хезмәт хакына исәпләүләрне исәпкә алып 13000 сум) 

билгеләнә. 



10. Башка бюджетара трансфертларны күчерү башкарма комитет 

тарафыннан килешүгә кул куелганнан соң 10 эш көне эчендә һәм алга таба ай саен 

хисап чорыннан соң килүче айның 30 числосына кадәр башкарыла. 

11. Башка бюджетара трансфертларны алучы башкарма комитетка башка 

бюджетара трансфертлардан файдалану һәм шартнамә шартларын үтәү турында 

килешүдә билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда хисап тапшыра. 

12.Башка бюджетара трансфертларны алучы тапшырыла торган 

документларның һәм аларда булган белешмәләрнең дөреслеге, Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары нормалары нигезендә башка бюджетара 

трансфертлардан максатчан файдаланмаулары өчен җаваплы. 

13. Башкарма комитет Тәтеш муниципаль районы финанс-бюджет палатасы 

белән берлектә башка бюджетара трансфертларны алучы тарафыннан башка 

бюджетара трансфертларның үтәлешен, максатларын һәм аларны алу тәртибен 

мәҗбүри рәвештә тикшерә. 

14. Башка бюджетара трансфертларны алучы тарафыннан башка бюджетара 

трансфертларны алу шартларын, максатларын һәм тәртибен бозган очракта, шулай 

ук башка бюджетара трансфертлардан максатсыз файдалану факты, алучыга 

бирелә торган башка бюджетара трансфертларның һәм аларда булган 

белешмәләрнең дөрес булмавы ачыкланган очракта, башка бюджетара 

трансфертлар алучы тарафыннан кире кайтару турындагы язма таләп алынганнан 

соң 7 эш көне эчендә Тәтеш муниципаль районы бюджеты кеременә кире 

кайтарылырга тиеш. 

Күрсәтелгән акчаларны ирекле күчерүдән баш тарткан очракта, алар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә мәҗбүри тәртиптә түләттерелергә тиеш. 

 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе 

килешүенә 1 нче кушымта 

 
 

Җитәкчегә компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру максатыннан Тәтеш 

муниципаль районы бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны алуга  

ГАРИЗА 

_________________________________________________________ 

(территориаль иҗтимагый үзидарә атамасы) 

 

«Тәтеш муниципаль районында территориаль иҗтимагый үзидарә 

системасын үстерүгә юнәлдерелгән чараны уздыруга территориаль иҗтимагый 

үзидарә җитәкчеләренә компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру өлешендә 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау 

турында»гы Тәтеш муниципаль районы башкарма комитетының 2020 елның 3 

февралендәге 58 нче номерлы карарын тормышка ашыру максатларында 

территориаль иҗтимагый үзидарәләр җитәкчеләренә компенсация түләүләрен 

гамәлгә ашыру максатыннан ___________ аена _____________ сум күләмендә 

башка бюджетара трансфертлар бирүегезне сорыйм. 

 

№ Исеме  

1. ИНН  

2. КПП  

3. ОГРН  

4. ОКПО  

5. ОКВЭД  

6. Юридик адрес  

7. Факттагы адрес  

8. Почта адресы  

9. Элемтә өчен телефон/факс  

10. Банк реквизитлары  

11. Җитәкченең исеме,  



фамилиясе, атасының исеме 

(Ф.И.О.)    

12. Баш бухгалтерның исеме, 

фамилиясе, атасының исеме 

(Ф.И.О.)   

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                    _______________ 

М.У.                                                                                                     (имза) 

 

 

 

«___»___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Килешүгә 2 нче кушымта 

 
 
 

 

 

ХИСАП 

 

______________________________________________________ 

(территориаль иҗтимагый үзидарә атамасы) 

территориаль иҗтимагый үзидарәләр җитәкчеләренә компенсация түләүләрен 

гамәлгә ашыру өлешендә, 2020 елның ___________ кварталына  

Тәтеш муниципаль районы бюджетыннан бирелгән башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану турында 

 

Башка бюджетара 

трансфертлар кереме 

(сум) 

Чыгымнар күләме  

(сум)  

Файдаланылмыйча 

калган башка 

бюджетара 

трансфертлар 

калдыклары 

 (сум)  

   
 


