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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

«24» март 2020 ел                                                                                                                №  93 

 

Азнакай муниципаль районы чикләрендә авыл 

җирлекләре арасында халыкка транспорт хезмәте 

күрсәтүне оештыру белән бәйле алынмаган 

керемнәрне каплау максатларында Азнакай 

муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр 

бирү тәртибе турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 15 статьясы, Россия Федерациясе 

Хӛкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик затларга - товар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчегә-норматив хокукый актларга, муниципаль 

хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында» 2016 елның 6 сентябрендәге 

887 номерлы карары: 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районы чикләрендәге 

җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру белән бәйле 

алынмаган керемнәрне каплау максатларында Азнакай муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен. 

- 2 нче кушымта нигезендә, субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик 

затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик затларны сайлап алуны гамәлгә ашыручы 

комиссиясен. 

     2. Әлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында " 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.http://aznakayevo.tatar.ru 

         5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемдә калдырам. 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы,  

инфраструктура буенча җитәкче урынбасары Р. Р. Ханнанов  
 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
http://aznakayevo.tatar.ru/


 

Карарына 1 нче  кушымта 

Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты 

«____»________20___ №____ 

 

 
Азнакай муниципаль районы җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыру белән бәйле алынмаган керемнәрне каплау максатларында Азнакай муниципаль 

районы бюджетыннан субсидияләр бирү  

  

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 

ел, № 131-ФЗ Федераль законның 15 статьясы, Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 

«Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә, индивидуаль эшмәкәрләргә, 

шулай ук физик затларга - товар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә 

субсидияләр бирүне җайга салучы норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый 

актларга карата гомуми таләпләр турында» 2016 елның 6 сентябрендәге 887 номерлы 

карары нигезендә эшләнде һәм транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру белән бәйле тоташу 

ноктасына кадәр уза. 

1.2. Субсидия Азнакай муниципаль районы чикләрендә халыкка транспорт 

хезмәте күрсәтүне оештыруга бәйле алынмаган табышларны каплау максатларында һәм 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2017-2022 елларга Азнакай 

муниципаль районы авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» муниципаль программасы 

чараларын тормышка ашыру максатларында, Азнакай муниципаль районы чикләрендәге 

җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга юнәлдерелгән 

«2017-2020 елларга Азнакай муниципаль районы авыл территорияләрен тотрыклы үстерү 

«муниципаль программасы турында» 29.12.2017 ел, № 331 карары белән расланган "2017-

2020 елларга Азнакай муниципаль районы авыл территорияләрен тотрыклы үстерү" 

муниципаль программасы чараларын гамәлгә ашыру максатларында юридик затларга, 

шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга бирелә. 

1.3. Субсидияләр бирү ӛчен юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик 

затларны сайлап алу критерийлары булып коры җирдә пассажирлар транспорты: шәһәр 

эчендәге һәм шәһәр яны пассажирлар ташу эшчәнлеге тора. 

1.4. Азнакай муниципаль районы чикләрендә җирлекләр арасында халыкка 

транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру белән бәйле алынмаган керемнәрне каплау 

Азнакай муниципаль районы бюджеты тарафыннан расланган бюджет ассигнованиеләре 

һәм бюджет йӛкләмәләре лимитлары чикләрендә гамәлгә ашырыла. тәртибе.   

 

 

 

II. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе 

2.1. Юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, әлеге Тәртип нигезендә субсидия алырга 

дәгъва кылучы физик затлар Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып 

алулар секторына түбәндәге документларны җибәрә:: 

а) әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә, билгеләнгән формадагы субсидия 

бирүгә гариза; 



 

б) гамәлгә кую документларының күчермәләре; 

в) иҗтимагый оешма җитәкчесе вәкаләтләрен раслый торган документ 

күчермәсе; 

к) 1.3 пунктта билгеләнгән критерийларны раслый торган документлар. 

тәртибе. 

2.1.1. Килешү тӛзү планлаштырыла торган айның беренче санына (яисә, товарлар 

җитештерү (сату), эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү белән бәйле чыгымнарны каплау 

тәртибендә субсидияләр бирүне җайга салучы хокукый акт белән килешү тӛзү каралмаган 

булса, субсидия бирү турында Карар кабул итү күздә тотылган айның беренче санына 

туры килергә тиешле таләпләр (килешү тӛзү күздә тотылган айның беренче числосына 

(яисә, субсидия бирү турында Карар кабул итү), яисә килешү тӛзү каралмаган булса, яисә 

хокукый акт белән билгеләнгән башка датага: 

субсидияләр алучыларның салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, 

штрафлар, процентлар түләү буенча Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә 

тиешле салымнар, җыемнар, пенялар, штрафлар, процентларны түләү буенча үтәлмәгән 

бурычлары (мондый таләп хокукый актта каралган очракта) булырга тиеш); 

субсидияләр алучыларның Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына 

кире кайтару буенча кичектерелгән бурычлары булмаска тиеш, алардан хокукый акт 

нигезендә субсидияләр, субсидияләр, бюджет инвестицияләре, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән субсидияләр бирү планлаштырыла, һәм хокукый акт 

нигезендә субсидия бирү планлаштырыла торган Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджеты алдында срогы чыккан бүтән бурыч (мондый таләпләр хокукый акт белән 

каралган очракта) булырга тиеш.); 

субсидияләр алучылар-юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү процессында булырга 

тиеш түгел, аларга карата банкротлык процедурасы кертелмәгән, субсидия алучының 

эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган, ә 

субсидия алучылар-шәхси эшмәкәрләр индивидуаль эшкуар сыйфатында (мондый таләп 

хокукый акт белән каралган очракта) эшчәнлекне туктатырга тиеш түгел.); 

субсидия алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав (җыелма) капиталында 

теркәлү урыны булган чит ил юридик затларының катнашуы ӛлеше Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Салым салуның ташламалы салым режимын 

бирә торган һәм (яки) мондый юридик затларга карата финанс операцияләрен (офшор 

зоналар) үткәргәндә мәгълүмат ачу һәм бирүне күздә тотмый торган чит ил юридик 

затлары, шулай ук устав (җыелма) капиталында дәүләт яки территориядә теркәлгән чит 

ил юридик затларының ӛлеше 50 проценттан артып киткән Россия; 

субсидияләр алучылар Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан акча 

алырга тиеш түгел, аннан 1.2 пунктта күрсәтелгән максатларга хокукый акт, муниципаль 

хокукый актлар нигезендә субсидияләр бирү планлаштырыла. тәртибе. 

2.2. Субсидия алучының нәтиҗәлелек күрсәткече булып бюджет акчаларын 

максатчан файдалану тора.  

Әлеге Тәртипнең 1.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль программа нәтиҗәләренә 

туры килергә тиешле субсидияләр бирү нәтиҗәләре (әгәр субсидия шундый программаны 

гамәлгә ашыру максатларында бирелә икән) һәм субсидияләр бирү нәтиҗәләренә ирешү 

ӛчен кирәкле күрсәткечләр, шул исәптән матди һәм матди булмаган объектлар һәм (яисә) 

тиешле проектлар нәтиҗәләренә ирешкәндә (мондый детализация мӛмкинлеге булганда), 



 

тиешле проектлар нәтиҗәләренә ирешкәндә планлаштырылган күрсәткечләрне дә кертеп 

(мондый детальләштерү мӛмкинлеге булганда). 

2.3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы 

кергән гаризаларны кабул итә һәм терки. 

Гариза теркәлгән кӛннән алып 2 эш кӛне эчендә Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алулар секторы субсидия алу хокукына дәгъва кылучы 

юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик затларны сайлап алуны (алга таба - 

Комиссия) башкара, ул кергән документларны карый һәм субсидияләр бирү турында 

беркетмә рәвешендә карар чыгара. 

Комиссия карары кабул ителгәннән соң 1 эш кӛне дәвамында Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы субсидия алучыга кабул ителгән 

карар турында хәбәр итә. 

Субсидияләр бирү турында Карар кабул иткәндә Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алулар секторына беркетмә Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының исәп-хисап бүлегенә җибәрелә. 

2.4. Субсидия алудан баш тарту ӛчен нигезләр: 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларның 2.1 пункты белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килмәве. күрсәтелгән документларны тапшырмау (бирү 

(тулы күләмдә түгел) ; 

- субсидия алучының 2.1.1 пункты белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве. 

әлеге тәртип; 

- субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дӛреслеге. 

2.5. Чираттагы финанс елында субсидия алучыга тиешле категорияләргә һәм (яисә) 

сайлап алу критерийларына туры килә торган субсидия бирү (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә). 1.4 

пунктта күрсәтелгән бюджет йӛкләмәләре лимитлары җитмәүгә бәйле рәвештә, аны 

агымдагы финанс елында бирү мӛмкин булмаган очракта. әлеге документ нигезендә, 

әлеге категорияләргә һәм (яки)сайлап алу критерийларына туры килү-килмәүне кабат 

тикшерүдән башка гамәлгә ашырырга.  

2.6. Субсидия алырга дәгъва кылучы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, физик 

затлар тарафыннан тапшырылган документларны Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының сатып алулар секторы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының исәп-хисап бүлегенә саклауга җибәрә. 

2.7. Эш башкару һәм комиссия секретариаты Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының сатып алулар секторына йӛкләнә.  

Комиссиянең тӛп секретаре вакытлыча булмаганда, аның бурычлары Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы белгече - резерв 

составы комиссиясе секретаренә йӛкләнә. 

2.8. Субсидия алучы белән Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

арасында Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле бюджетыннан субсидия 

бирү турындагы Килешү (алга таба - килешү), килешүгә Ӛстәмә килешү, шул исәптән 

«Азнакай муниципаль районы Финанс - бюджет палатасы» муниципаль учреждениесенең 

тиешле субсидия тӛре ӛчен билгеләнгән типлаштырылган форма нигезендә килешүне 

(алга таба - килешү) ӛзү турындагы килешү (алга таба-килешү) субсидия алу ӛчен нигез 

булып тора. 



 

2.9. Субсидия бирү турындагы килешүдә якларның хокуклары һәм бурычлары, 

акчаны күчерү шартлары һәм тәртибе, хисап бирү, килешүнең гамәлдә булу вакыты, 

килешүнең гамәлдә булу вакыты, аның үтәлешен контрольдә тоту, якларның 

җаваплылыгы, бүлеп бирелгән субсидиянең нәтиҗәлелек күрсәткечләренә һәм 

нәтиҗәләренә ирешү, килешүнең ӛзелү тәртибе, килешүгә ӛстәмә килешүнең ӛзелү 

тәртибе, хисап финанс елында субсидия алучы тарафыннан файдаланылмаган субсидия 

калдыгын кире кайтару тәртибе булырга тиеш. 

2.10. Субсидия бирү турындагы Килешүнең мәҗбүри шарты-аны алучының 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» МКУ һәм 

«Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы» муниципаль бюджет 

учреждениесе тарафыннан бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерү. 

2.11. Субсидияләр Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исәп һәм 

хисап бүлеге тарафыннан, 2.1 пунктында күрсәтелгән документларны карау нәтиҗәләре 

буенча, субсидия алу хокукына дәгъва кылучы юридик затларны, индивидуаль 

эшкуарларны (алга таба - комиссия) сайлап алу комиссиясе карары кабул ителгәннән соң, 

унынчы эш кӛненнән дә соңга калмыйча күчерелә. 2.1.1. әлеге Тәртиптә билгеләнгән 

срокларда, Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениеләрендә яки кредит 

оешмаларында әлеге максатларга каралган акчалар чикләрендә Россия Федерациясе Үзәк 

банкы оешмаларында яисә кредит оешмаларында субсидия алучы тарафыннан ачылган 

исәп-хисап яки корреспондент счетларына. 

2.12. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» 

МКУ һәм» Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы «МКУ аларны 

алучыларга субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен мәҗбүри рәвештә 

тикшерәләр. 

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

калмыйча, район чикләрендә җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыру белән бәйле керемнәр һәм Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан бирелгән субсидиянең максатчан 

кулланылышы турында хисап бирергә тиеш. 

2.14. Хисаплылыкка карата таләпләр 1.2 пунктларда күрсәтелгән нәтиҗәләргә, 

күрсәткечләргә ирешү турында субсидия алучы тарафыннан хисап бирү тәртибен, шулай 

ук срокларын һәм рәвешләрен билгеләүне күздә тота. 1.3. 2.2. һәм бюджет акчаларын 

алучы буларак баш бүлүченең килешүдә субсидия алучы тарафыннан ӛстәмә хисап бирү 

срокларын һәм рәвешләрен билгеләргә хокукы бар. 

 

III. Субсидияләрне кире кайтару тәртибе 

3.1. Субсидия алучы тарафыннан аны бирү шартларын бозган очракта, 

субсидияне күчерү җитешсезлекләрне бетергәнчегә кадәр туктатыла. 

3.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Контроль-хисап палатасы» 

МКУ, «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ уздырган 

тикшерүләр нәтиҗәсендә субсидияләр бирү максатларын, тәртибен һәм шартларын бозу 

фактлары, шулай ук субсидияләр бирү нәтиҗәләре һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә 

ирешмәү очраклары ачыкланганда, тиешле акчалар Азнакай муниципаль районы 



 

Башкарма комитетының мондый кире кайтару турындагы таләбе алынганнан соң 60 кӛн 

эчендә Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

3.3. Субсидия алучының күрсәтелгән акчаларны Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетына кире кайтарудан баш 

тарткан очракта, аларны түләттерү суд тәртибендә гамәлгә ашырыла. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җирлекләр чикләрендә халыкка транспорт 

хезмәте күрсәтүне оештыру белән бәйле 

алынмаган керемнәрне каплау 

максатларында Азнакай муниципаль 

районы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибенә 1 нче кушымта 

 Азнакай муниципаль районы 
  

Субсидия алу хокукына дәгъва 

кылучы юридик затларны, 

индивидуаль эшкуарларны, физик 

затларны сайлап алуны гамәлгә 

ашыручы комиссиягә 

_____________________________ 
                                  (оешманың атамасы) 

адрес: _________________________ 

«___»______________ 20_ел 

 



 
 

 

Гариза 

субсидия бирү (күчерү) өчен  
 

Суммада субсидия бирүне (күчерүне) тәэмин итүегезне сорыйм 

____________________________________________________________________  
(саннар һәм прописью) 

җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру белән бәйле 

алынмаган керемнәрне каплау максатларында субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында" 

 Тоташу ноктасына кадәр уза. 

Субсидия күләмен исәпләү: 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Документлар: 

1. Азнакай муниципаль районы чикләрендәге җирлекләр арасында халыкка 

транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру белән бәйле алынмаган керемнәрне 

раслаучы документлар. 

 

 

Җитәкче (физик зат) ________________          __________ 
                      (имза)    (имзаны расшифровкалау) 

Баш хисапчы (бары тик учреждениеләр ӛчен генә) ___________ 

____________________ 
                                  (имза)  (имзаны расшифровкалау)    

 

М.П. 
 

 

 

 

Карага 2 нче кушымта 

Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты 

«____»__________ 20___ №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Субсидия 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: 

Гыйләҗев Д. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Комиссия секретаре: (төп состав) 

Р.Э.Шәйхевәлиева  Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторы мӛдире  

                                               (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 

Шәрәфетдинова С. Ф. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге 

башлыгы 

Дәүләтшина Л. М. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сәнәгать һәм сәүдә бүлеге начальнигы 

 


