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Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 9 Иэм 142.3 статьялары, «Россия
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында" 2003
елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль законньщ 65 статьясындагы 5
елеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл >кирлеге
бюджет процессы турындагы нигезлэмэ нигезендэ
Тайсуган авыл Советы КАРАР БИРЭ:
1. >!^ирле органнар вэкалэтлэрендэге жирле узидарэ э^эмияттэге мэсьэлэлэрне
хэл иту буенча барлыкка килэ торган йеклэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым
йеклэмэлэрен уртак финанслау максатларында Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы бюджетына субсидиялэр биру тэртибе Иэм шартлары
турындагы Нигезлэмэ расларга(1 нче кушымта).
2.
Элеге карарны «Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматларрэсми
порталында»
халыкка
житкерергэ
(РВДУО.ТАТАР5ТАМ.К11),
торак
пункт
территориясендэ урнашкан махсус мэгълумат стендларында игълан итэргэ:
Татарстан Республикасы, Элмэт районы, Тайсуган авылы, Сэлэхетдинов урамы, 366
йорт; Ьэм Элмэт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
3. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны Тайсуган авыл жирлеге башлыгына
йеклэргэ.
4. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан сок (халыкка >циткерелгэннэн) уз кеченэ
керэ.
Тайсуган авыл
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«16»июлендэге 89 номерлы
карарына 1 нче кушымта

>1^ирле органнар вэкалэтлэрендэге жирле узидарэ эвэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
иту буенча барлыкка килэ торган йекпэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен
уртак финанслау максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннанТатарстан Республикасы блмэт
муниципаль районы бюджетына субсидиялэр биру тэртибе Ьэм шартлары турында
Нигезлэмэ
1.Гомуми наигезлэмэ
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 9 Нэм 142.3 статьялары, «Россия
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында" 2003
елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законныц 65 статьясындагы 5
елеше, Татарстан Республикасы блмэт муниципаль районы Тайсуган авыл ж;ирлеге
бюджет процессы турындагы нигезлэмэ нигезендэ кабул ителгэн элеге Нигезлэмэ,
жирле органнар вэкалэтлэрендэге жирле узидарэ эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
иту буенчабарлыкка килэ торганйекпэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен
уртак финанслау максатларында Татарстан Республикасы блмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Татарстан РеспубликасыЭлмэт
муниципаль районы бюджетына субсидиялэр биру тэртибе(алга таба - субсидия)Ьэм
шартларын билгели.
2. Субсидиялэр биру тэртибе Нэм шартлары
2.1. Субсидия ж;ирле органнарвэкалэтлэрендэге жирле узидарэ эИэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл иту буенчабарлыкка килэ торганйеклэмэлэрне хэл иту ечен,
чыгым йеклэмэлэрен уртак финанслау максатларында Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Татарстан
РеспубликасыЭлмэт муниципаль районы бюджетына:
1)
жирлекнец жирле узидарэ органнарыньщ финанс-хужалык эшчэнлеген
тээмин итэ торган муниципаль учреждениелэрне тоту буенча.
2.2. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл
жирлеге бюджетыннан Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль районы
бюджетына субсидия биру Тайсуган авыл жирлеге бюджеты керемнэре нисэбеннэн
гамэлгэ ашырыла.
2.3. Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт
муниципаль
районы
бюджетына
субсидиялэр
бюджетлар
керемнэре
классификациясе нигезендэ Элмэт муниципаль районы бюджетыныц керем
елешендэ чагыла.
2.4Элмэт муниципаль районы
Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан
Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль районы бюджетына субсидиялэр кулэме
элеге Нигезлэмэгэ 1 нче кушымтада курсэтелгэн методика нигезендэ башкарыла.
2.5.Субсидия кулэме чираттагы финанс елына Тайсуган авыл жирлегенец
бюджеты турындагы карарында, яисэ чираттагы финанс елына Тайсуган авыл
жирлегенец бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр керту юлы белэн план чорына
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Нэм Тайсуган авыл жирлеге бюджеты чыгымнарыныц жыелма бюджет язмасына
узгэрешлэр керту юлы белэн раслана.
2.6. Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы
бюджетына субсидиялэр, чираттагы финанс елына 1пэм план чорына расланган
сумма чиклэрендэ Тайсуган авыл жирлеге карары нигезендэ бирелэ.Авыл жирлеге
бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына субсидиялэр чираттагы
финанс елына Иэм план чорына Тайсуган авыл жирлегенецбюджеты турындагы
карар белэн расланган сумма чиклэрендэ Иэм Тайсуган авыл Советыньщ карары
нигезендэ бирелэ.
2.7. Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан блмэт муниципаль районы
бюджетынасубсидиялэр Тайсуган авыл жирлеге башкарма комитеты Нэм Элмэт
муниципаль районыньщ башкарма комитеты арасында (элеге Нигезлэмэгэ 2 нче
кушымта) тезелгэн килешулэр нигезендэ бирелэ.
2.8. Элмэт муниципаль районы бюджетына Субсидия биру турындагы
килешудэ тубэндэге нигезлэмэлэр булырга тиеш:
1) Субсидиянец максатчан билгелэнеше;
2) Субсидиялэрне биру Иэм тоту шартлары;
3) Субсидия биругэкаралган бюджет ассигнованиелэрекулэме;
4) Субсидиялэрнекучерутэртибе;
5) Субсидиялэр биру Мэм тоту ечен билгелэнгэн шартларныц утэлешен
тикшереп торуны гамэлгэ ашыру тэртибе;
7) Финансбелэнтээминитучыганагы Субсидия
булганчыгымнарныгамэлгэашырутурындахисапбирусрокларыНэмтэртибе;
8) башкашартлар.
2.9. Килешулэр тезу тэртибе Тайсуган авыл жирлеге Уставы Иэм Тайсуган
авыл Советы норматив хокукыйактларыбелэнбилгелэнэ.
2.10.
Субсидия
бирутурындакилешупроектынэзерлэуЭлмэтмуниципаль
районы бюджетына бюджет чараларынтепбулучебулыпторучыИэм Субсидия
кучерунебашкаручы Тайсуган авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан
гамэлгэ ашырыла.
2.11. Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы
бюджетына субсидиялэр килешу тезегэннэн соц 15 кен эчендэ, жирле бюджетные
салым вэм салым булмаган керемнэре буенча план билгелэрен утэгэндэ, я
бюджетные керем елешен фактта утэуне исэпкэ алып, агымдагы елныц 1
декабрьдэн дэ соцга калмыйча кучерелэ.
2.12.
Тайсуган
авыл
жирлегебюджетыннанЭлмэтмуниципаль
районы
бюджетынасубсидиялэр, касса рэвешендэутэучеоргандаачылганЭлмэтмуниципаль
районы
бюджетыныцбердэмсчетынаакчакучеру
юлы
белэнЭлмэтмуниципаль
районы бюджетынакучерелэ.
2.13.
Чираттагы
финанс
елныц
1 гыйнварына
файдаланылмаган
Субсидиялэрнек калдыкпары буенча операциялэр (Россия Федерациясе Бюджет
кодексыньщ 242 статьясыньщ 5 пункты нигезендэ):
1) Агымдагы финанс елньщ. 1 гыйнварына Тайсуган авыл жирлеге
бюджетыннанЭлмэт муниципаль районы бюджетына кучерелгэн вэм максатчан
билгелэнешлэре булган Субсидиялэр кулланылмаганда, агымдагы финанс елыныц
15 эш кене дэвамында, жирлекнец бюджет кеременэ кайтарылырга тиеш.
2) Тайсуган авыл жирлеге средстволарын теп булуче булып торган
администратор тарафыннан, Субсидиялэр турындагы пунктныц 1 пунктчасында
курсэтелгэнчэ, агымдагы финанс елында кулланылмаган, шулай ук аларны Элмэт
муниципаль районы бюджетына кайтару, аларньщ кирэклеге турындагы карар кабул
ителгэнче, 30 эш кененнэн дэ соцга калмыйча Тайсуган авыл жирлеге бюджетында
курсэтелгэн, Элмэт муниципаль районы бюджеты чыгымнары турында хисап

нигезендэ, килешудэ билгелэнгэн тэртиптэ Нэм формада тезелгэн, финанс белэн
тээмин иту чыганагы курсэтелгэн Субсидиялэр.
3) Тайсуган авыл жирлеге бюджет средстволары баш администраторыныц
Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан блмэт бюджетына кучерелгэн субсидиялэргэ
ихтыяж булу турындагы карары нигезендэ, финанс органы белэн билгелэнгэн
тэртиптэ, максатчан кулланылмаган, финанс органы белэн килештерелгэн
максатчан билгелэнеше булмаган муниципаль район бюджеты чыгымнарын финанс
ягыннан тээмин иту ечен агымдагы финанс елында Элмэт муниципаль районы
бюджеты кеременэ кире кайтарылырга мемкин.
4) Элеге пунктньщ 3 пунктчасында каралган карарлар кабул иту тэртибе жирле
бюджетлардан бюджетара трансфертларны кире кайтару тэртибен жайга сала
торган жирле администрациянец муниципаль хокукый актлары белэн билгелэнэ.
5) 1 гыйнварга кадэр файдаланылмаган Субсидиялэр Тайсуган авыл ^ирлеге
бюджеты кеременэ кучерелмэгэн очракта, курсэтелгэн акчалар Тайсуган авыл
жирлеге бюджеты кеременэ Россия Федерациясенец бюджет законнары
белэнбилгелэнгэн тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.
2.14. Субсидиялэр тубэндэге очракларда Тайсуган авыл бюджетына
кайтарылырга тиеш:
- аларны максатчан файдаланмауны ачыклау;
- Элмэт муниципаль районыныц хисаплылыгын тапшырмау;
- хисапта дерес булмаган белешмэлэр тапшыру.
2.15. Элмэт муниципаль районы субсидиялэрен ирекле тэртиптэ кире
кайтармаган очракта, элеге акчалар Тайсуган авыл жирлеге бюджетына закон белэн
билгелэнгэн тэртиптэ тулэттерелергэ тиеш.
3. СубсидиялэрдэнфайдаланубуенчаконтрольИэмхисап
3.1. Элмэт муниципаль районы жирле узидарэ органнары Тайсуган авыл
жирлеге бюджетыннан алынган субсидиялэрдэн максатчан файдалану Иэм алардан
файдалану турындагы хисапларныц дереслеге ечен жаваплы.
3.2.Субсидиялэрдэнфайдаланунытикшерепторуны
Тайсуган
авылжирлегебашкарма комитеты МэмЭлмэт муниципальрайоны Финанс-бюджет
палатасы гамэлгэашыра.
3.3. Субсидиялэрдэн файдалану турында хисап Тайсуган авыл жирлегенэ
Элмэт муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан килешудэ билгелэнгэн
тэртиптэ Мэм формада тапшырыла
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>^ирлеорганнарвэкалэтлэрендэге
жирле узидарэ эНэмияттэге мэсьэлэлэрне
хэл иту буенчабарлыкка килэ торган
йеклэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен
уртак финанслау максатларында Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан
Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль
районы бюджетына субсидиялэр биру тэртибе
1пэм шартлары турындаНигезлэмэгэ 1 нче кушымта

>^ирле органнар вэкалэтлэрендэге
>цирле узидарэ э^эмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенчабарлыкка килэ
торганйекпэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен уртак финанслау
максатларында ТатарстанРеспубликасы Элмэт муниципальрайоны Тайсуган авыл
ж;ирлеге бюджетыннан Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль районы
бюджетына субсидиялэр кулэмен исэплэу методикасы

Элеге методика жирле органнарвэкалэтлэрендэге жирле узидарэ
эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенчабарлыкка килэ торганйекпэмэлэрне хэл
иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен уртак финанслау максатларында Татарстан
Республикасы Элмэт муниципальрайоны Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан
Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль районы бюджетына субсидиялэр
кулэмен исэплэу ечен кулланыла.
1.Элмэт муниципаль районыныц жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен
утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында
Тайсуган авыл ж;ирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына
субсидиялэр кулэме >кирлекнец жирле узидарэ органнарыныц финанс-хужалык
эшчэнлеген тээмин итуче муниципаль учреждениелэрне тоту буенча барлыкка килэ
торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында жирле бюджетный план
ассигнованиелэре Нэм касса чыгымнары аермасыннан чыгып, Тайсуган авыл
жирлегенец финанс-хужалык эшчэнлеген 2020 елныц 1 июненэ карап тотуны тээмин
итуче хезмэткэрлэрнец хезмэтенэ бухгалтерлык хезмэте курсэтуне тээмин итуче
хезмэткэрлэрнец хезмэтенэ тулэу ечен билгелэнэ.
1.1.
Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Элмэт муниципаль районы
бюджетына жирле узидарэ органнарыньщ финанс-хужалык эшчэнлеген тээмин итэ
торган муниципаль учреждениелэрне карап тоту буенча Элмэт муниципаль
районыныц жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган
чыгым йеклэмэлэрен уртак финанслау максатларында субсидиялэр тубэндэге
формула буенча билгелэнэ:
5 = ФОТпл. - (Робщ.+ Рдоп.),
кайда :
5 - Элмэтмуниципаль районы бюджетынажирлекбюджетыннанбирелэторган
Субсидия кулэме;
ФОТпл
- 2020 елныц
1 июненэторышыбуенчажирлекнецфинанс хужалыкэшчэнлегенэбухгалтерлыкхезмэтекурсэтунетээминитучехезмэткэрлэргэхез
мэтечентулэунецпланлы фонды;
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Робщ
2020
елныц
1
июненэторышыбуенчажирлекнецфинанс
хужалыкэшчэнлегенэбухгалтерлыкхезмэтекурсэтунетээминитучехезмэткэрлэрисэпл
эгэнхезмэтхакынажирлекбюджетыньщ касса чыгымы;
Рдоп.
жирлекнецфинанс
хужалыкэшчэнлегенбухгалтерлыкхезмэтекурсэтунетээминитучехезмэткэрлэрбелэнх
езмэтшартнамэлэрентуктатканда
(езгэндэ)
жирлекбюджетыньщахыргыисэплэвенэбэйлеестэмэчыгымнары.
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>К;ирле органнар вэкалэтлэрендэге
жирле узидарэ эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне
хэл иту буенчабарлыкка килэ торган
йеклэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен
уртак финанслау максатларында Татарстан
Республикасы блмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан
Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль
районы бюджетына субсидиялэр биру тэртибе
Ьэм шартлары турындаНигезлэмэгэ2 нче кушымта

Ж;ирле органнар вэкалэтлэрендэге
жирле узидарэ эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенчабарлыкка килэ
торганйекпэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым йеклэмэлэрен уртак финанслау
максатларында ТатарстанРеспубликасы Элмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан Татарстан РеспубликасыЭлмэт
муниципаль районы бюджетына субсидиялэр алу ечен килешунец типик формасы
«__ » _______________20__ ел.

№ ________________

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц_______________авыл
жирлеге башкарма комитеты алга таба «жирлекнец башкарма комитеты» дип
аталачак
__________________________ _________________________________ _(баш ка
рма хакимият органы >китэкчесе вазы йф асы ньщ атам асы )
(ФИО)
____________________________________ _____ _________________________ ____________ .(башкарма
хакимият органы турынданигезлэмэ, ышанычнамэ, боерыкяисэвэкалэтларне
раслыйторган баш ка документ)

нигезендэ
эш
итучеберяктан,
алгатаба
«Район
башкарма
комитеты»
дипаталучыЭлмэтмуниципальрайоныньщбашкарма
комитеты_______________________________________ ___________________________________
(муниципаль хакимиятнец баш карма органы житэкчесе яисэ ул вэкалэт биргэн зат вазыйфасыньщ
_______________________атамасы)_________________________________________________
(устав, ыш анычнамэяисэвэкалэтлэрнераслыйторганбаш ка документ)

нигезендэ эш итуче.икенче яктан, алга таба бергэлэп суз алып барылганда, Россия
Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэне
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-Ф3
номерлы Федераль закон, Совет карары нигезендэ «Якпар» дип аталучы
(шэНэр, авыл>кирлегев0киллекле органы исеме)

«____» _________________ № ____ «___________________________________ ____________ »,
(шэНэр, авыл>кирлегенецчираттагы бюджеты турындагыкарар
финанселыИэм план чорына)

тубэндэгелэртурындаэлегеКилешунетезеделэр.

1.Килешу предметы
1.1.Элеге Килешунец предметы булып 20___
елда Элмэт муниципаль
районы______________________авыл жирлеге бюджетыннан бюджетлар чыгымнары
классификациясе кодлары буенча жирле узидарэ органнарыныц финанс-хужалык
эшчэнлеген тээмин итуче муниципаль учреждениелэрне тоту буенча Элмэт
муниципаль районы жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка
килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында Элмэт муниципаль
районы ___________________ авыл ж;ирлеге бюджетына Элмэт муниципаль районы
___________________ авыл жирлеге бюджет чыгымнары классификациясе нигезендэ
субсидиялэр биру тора (алга таба - БК кодлары):
1.2________________ авыл ж;ирлеге бюджет чараларын баш булученец коды,
____________ булеге, _____________ булекчэсе,
максатчан статья__________________ , чыгымнартере_______________ .
2.
Элмэтмуниципаль районы
чыгым йеклэмэлэрен финанс белэн тээмин иту,
максатларутэлеше субсидиялэр бирелэ торган
2.1. Элеге Килешу нигезендэ Элмэт муниципаль районы бюджетына ____
авыл жирлеге бюджетыннан бирелэ торган субсидиянец гомуми кулэме
тубэндэгелэрне тэшкил итэ:
2020 елда____________ (______________________ ) сум ________тиен.
3.
Субсидия биру тэртибе,
шартлары Ьэм аны кучеру сроклары
3.1. Субсидиялэр________________ авыл жирлегебюджет ассигнованиелэре
чиклэрендэ, финанс елына Иэм 20____ -20_____ еллар план чоры на______________
авыл жирлеге бюджетыныц жыелма бюджет язмасы туры нда____________________
авыл Советы карары нигезендэ бирелэ.
3.2. Субсидиялэр тубэндэге шартларны утэгэндэ бирелэ:
а) Элмэт муниципаль районы бюджетында чыгым йеклэмэлэрен финанс
белэн тээмин итугэ бюджет ассигнованиелэре булу, аларны утэу максатларында
элеге Килешунец 2.1 пунктында каралган кулэмдэ субсидиялэр бирелэ;
б) Элмэт муниципаль районы тарафыннан ж;ирле эвэмияттэге мэсьэлэлэрне
хэл итугэ бэйле чыгымнарны гамэлгэ ашыру;
в)
Элмэтмуниципаль
районы
тарафыннансубсидиядэнфайдаланутурындахисапбиру.
3.3.Элмэт
муниципаль
районы
___________________
авыл
жирлеге
бюджетыннан элеге Килешунец 1.1. пунктында курсэтелгэн чыгым йеклэмэлэрен
утэу ечен Элмэт муниципаль районы бюджетына бирелэ торган субсидиялэрне
кучеру, килешу тезелгэннэн сок 15 кен эчендэ, жирле бюджетные салым Иэм салым
булмаган
керемнэре
буенча
планлы
билгелэнулэрне
утэгэндэ,
яисэ
_________________ авыл жирлеге бюджетыньщ керем елешен фактта утэуне исэпкэ
алып, бер ук вакытта, эмма агымдагы елныц 1 декабреннэн дэ соцга калмыйча,
Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
4. Якларныц узара эшчэнлеге
4.1. Ж^ирлек башкарма комитеты тубэндэге бурычларны утэргэ тиеш:
4.1.1. Агымдагы финанс елына бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ
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элеге Килешудэ билгелэнгэн Субсидия биру шартлары утэлгэндэ Ьэм влмэт
муниципаль районы бюджетына субсидиялэр бируне тээмин итэргэ.
4.1.2. Районный башкарма комитеты тарафыннан элеге Килешудэ каралган
субсидия биру шартларын Ьэм башка йеклэмэлэрне утэуне тикшереп торуны
гамэлгэ ашыру.
4.1.3. Субсидия биру туктатылган очракта, район башкарма комитетына элеге
туктатылу сэбэплэре турында хэбэр итэргэ.
4.1.4.Районный башкарма комитетына элеге Килешуне утэугэ бэйле
мэсьэлэлэр буенча ацлатмаларны элеге Килешунец 4.4.1 пункты нигезендэ Район
башкарма комитеты мерэжэгать алган кеннэн алып 5 эш кене эчендэ жибэрергэ.
4.1.5.
Россия Федерациясенец бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ
билгелэнгэн башка йеклэмэлэрне утэргэ:
4.2. >^ирлекнец башкарма комитеты тубэндэгелэргэ хокукпы:
4.2.1. Районньщ Башкарма комитеты тарафыннан Килешудэ каралган
субсидиялэрне Ьэм башка йеклэмэлэрне утэуне тикшереп тору ечен кирэкпе
документларны Ьэм материалларны, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе Ьэм район
башкарма комитеты тарафыннан субсидиялэр биру шартлары утэлешен тикшереп
тору ечен кирэкпе документларны соратып алырга.
4.2.2. Россия Федерациясенец бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ
билгелэнгэн башка хокукпарны гамэлгэ ашыру:
4.3. Районньщбашкарма комитеты тубэндэгебурычларныутэргэтиеш:
4.3.1.
ЭлегеКилешунец
3.2
пунктындабилгелэнгэн
субсидия
бирушартларынутэунетээминитэргэ.
4.3.2.
Халыкньщбашкарма
комитеты
талэплэренутэунежирлекбюджетынаакчаларныкирекайтарубуенчатээминитэргэ.
4.3.3.Электрон
документ рэвешендэ жирлек
Башкарма
комитетына
субсидиялэр чыгымнары турында, элеге Килешунец аерылгысыз елеше булган
кушымтасы нигезендэ, субсидиялэр алынган елньщ 20 гыйнварыннан да соцга
калмыйча, элеге Килешугэ кушымта нигезендэге рэвеш буенча хисаплар бируне
тээмин итэргэ.
4.3.4. Башкарма комитет Районньщ башкарма комитеты тарафыннан элеге
Килешудэ каралган субсидиялэрне Ьэм башка йеклэмэлэрне, шул исэптэн
бухгалтерлык исэбе курсэткечлэрен Ьэм район башкарма комитеты тарафыннан
субсидиялэр биру шартларын утэуне тикшереп тору ечен кирэкпе документлар Ьэм
материалларны биругэ мерэжэгать алганда , элеге Килешудэ каралган башка
йеклэмэлэрне, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе курсэткечлэрен Ьэм беренчел
документацияне бирергэ.
4.3.5. Хисап елыннан соц килуче финанс елыньщ 1 гыйнварына, субсидиянец
калган елешен Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн срокларда
авыл жирлеге бюджетына кире кайтарырга.
4.3.6. Россия Федерациясенен бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ
билгелэнгэн башка йеклэмэлэрне утэу:
4.4. Районньщбашкарма комитеты тубэндэгелэргэхокукпы:
4.4.1. влегеКилешунеутэугэбэйлерэвештэ,
жирлеклэрненбашкармакомитетынаанлатмаларалырга.
4.4.2.
Россия
Федерациясенен
бюджет
законнарындаЬэмэлегеКилешудэбилгелэнгэнбашкахокукпарныгамэлгэашыру:
5. Якларныцжаваплылыгы
5.1. ЭлегеКилешубуенчаузбурычларынутэмэгэняисэтиешенчэутэмэгэночракта,
яклар Россия Федерациясезаконнарынигезендэжаваплыбулалар.
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элеге Килешудэ билгелэнгэн Субсидия биру шартлары утэлгэндэ Иэм Элмэт
муниципаль районы бюджетына субсидиялэр бируне тээмин итэргэ.
4.1.2. Районный башкарма комитеты тарафыннан элеге Килешудэ каралган
субсидия биру шартларын Нэм башка йекпэмэлэрне утэуне тикшереп торуны
гамэлгэ ашыру.
4.1.3. Субсидия биру туктатылган очракта, район башкарма комитетына элеге
туктатылу сэбэплэре турында хэбэр итэргэ.
4.1.4.Районньщ башкарма комитетына элеге Килешуне утэугэ бэйле
мэсьэлэлэр буенча ацлатмаларны элеге Килешунец 4.4.1 пункты нигезендэ Район
башкарма комитеты мерэжэгать алган кеннэн алып 5 эш кене эчендэ жибэрергэ.
4.1.5.
Россия Федерациясенец бюджет законнарында Мэм элеге Килешудэ
билгелэнгэн башка йекпэмэлэрне утэргэ:
4.2. >!^ирлекнец башкарма комитеты тубэндэгелэргэ хокуклы:
4.2.1. Районньщ Башкарма комитеты тарафыннан Килешудэ каралган
субсидиялэрне Иэм башка йеклэмэлэрне утэуне тикшереп тору ечен кирэкле
документларны Ьэм материалларны, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе Иэм район
башкарма комитеты тарафыннан субсидиялэр биру шартлары утэлешен тикшереп
тору ечен кирэкле документларны соратып алырга.
4.2.2. Россия Федерациясенец бюджет законнарында Ьэм элеге Килешудэ
билгелэнгэн башка хокукларны гамэлгэ ашыру:
4.3. Районньщбашкарма комитеты тубэндэгебурычларныутэргэтиеш:
4.3.1.
ЭлегеКилешунец
3.2
пунктындабилгелэнгэн
субсидия
бирушартларынутэунетээминитэргэ.
4.3.2.
Халыкньщбашкарма
комитеты
талэплэренутэунежирлекбюджетынаакчаларныкирекайтарубуенчатээминитэргэ.
4.3.3.Электрон документ
рэвешендэ жирлек
Башкарма
комитетына
субсидиялэр чыгымнары турында, элеге Килешунец аерылгысыз елеше булган
кушымтасы нигезендэ, субсидиялэр алынган елньщ 20 гыйнварыннан да соцга
калмыйча, элеге Килешугэ кушымта нигезендэге рэвеш буенча хисаплар бируне
тээмин итэргэ.
4.3.4. Башкарма комитет Районньщ башкарма комитеты тарафыннан элеге
Килешудэ каралган субсидиялэрне вэм башка йеклэмэлэрне, шул исэптэн
бухгалтерлык исэбе курсэткечлэрен Нэм район башкарма комитеты тарафыннан
субсидиялэр биру шартларын утэуне тикшереп тору ечен кирэкле документлар Нэм
материалларны биругэ мерэжэгать алганда , элеге Килешудэ каралган башка
йеклэмэлэрне, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе курсэткечлэрен вэм беренчел
документацияне бирергэ.
4.3.5. Хисап елыннан соц килуче финанс елыньщ 1 гыйнварына, субсидиянец
калган елешен Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн срокпарда
авыл ж;ирлеге бюджетына кире кайтарырга.
4.3.6. Россия Федерациясенец бюджет законнарында Нэм элеге Килешудэ
билгелэнгэн башка йеклэмэлэрне утэу:
4.4. Районньщбашкарма комитеты тубэндэгелэргэхокукпы:
4.4.1. ЭлегеКилешунеутэугэбэйлерэвештэ,
жирлеклэрнецбашкармакомитетынаацлатмаларалырга.
4.4.2.
Россия
Федерациясенец
бюджет
законнарындаНэмэлегеКилешудэбилгелэнгэнбашкахокукларныгамэпгэашыру:
5. Якпарньщжаваплылыгы
5.1. ЭлегеКилешубуенчаузбурычларынутэмэгэняисэтиешенчэутэмэгэночракта,
яклар Россия Федерациясезаконнарынигезендэжаваплыбулалар.
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6. Йомгакпаунигезлэмэпэре
6.1. ЭлегеКилешунеутэугэбэйлерэвештэ, яклар арасында барлыкка килэ
торган бэхэслэр алар тарафыннан, мемкин булганча, беркетмэлэрне яисэ башка
документларны рэсмилэштеру белэн сейлэшулэр уткэру юлы белэн хэл ителэ.
Килешугэ ирешмэгэндэ, Яклар арасындагы бэхэслэр суд тэртибендэ хэл ителэ.
6.2. блеге Килешу рэсми басылып чыкканнан (халыкка житкерелгэннэн) сок уз
кеченэ керэ.
блеге Килешугэ Якларньщ Ьэркайсы исеменнэн эш итэргэ хокукы булган
затлар тарафыннан имза салына Ьэм Якларньщ элеге Килешу буенча уз
йеклэмэлэрен тулысынча утэвенэ кадэр гамэлдэ була.
Элеге Килешу предметы буенча яка килешу тезелгэн очракта, Якпарнык элеге
Килешу буенча йеклэмэлэре туктатыла.
6.3. Элеге Килешуне узгэрту Яклар инициативасы белэн гамэлгэ ашырыла Ьэм
элеге Килешугэ карата естэмэ килешу рэвешендэ рэсмилэштерелэ.
6.4. Якларньщ узара ризалыгы булганда элеге Килешуне езу мемкин.
7. Якларньщтулэуреквизитлары:
Район исеме

Авыл ж;ирлеге исеме
Урнашу урыны:

Урнашу урыны:

Банк реквизитлары:

Банк реквизитлары:

БИК Ьэм Россия Банкы исеме
Расчетный счет
Лицевой счет
Шэхси
счеты
ачылганФедеральказначылыкньщтеррит
ориаль органы исеме
ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

БИК Ьэм Россия Банкы исеме
Расчетный счет
Лицевой счет
Шэхси
счеты
ачылганФедеральказначылыкньщтеррито
риаль органы исеме
ИНН/КПП Россия Федерациясе субъекты
бюджеты керемнэре администраторы
ОГРН
ОКТМО
Керемнэрнек бюджет классификациясе
коды, аньщбуенчарайонбюджетынакергэн
Субсидия акчаларыисэпкэалына.

IX. Якларньщимзалары
Авыл жирлегенек кыскартылган
исеме
(имза)

/
(инициалы, фамилия)

Район жирлегенек кыскартылган исеме

(изма)

/
(инициалы, фамилия)
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>1^ирле узидарэ эНэмияттэге сорауларны
хэл иту буенчабарлыкка килэ торган
йеклэмэлэрне хэл иту ечен, чыгым
чыгымнарын
уртак финанслау максаталрында Татарстан
Республикасы блмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл жирлеге бюджетыннан
Татарстан РеспубликасыЭлмэт муниципаль
районы бюджетына субсидиялэр
биру турындагы Килешугэ 1 нче кушымта

Хисап
Элмэт муниципаль районыныц Тайсуган авыл жирлеге
жирле узидарэ органнарыныц финанс-хужалык эшчэнлеген
тээминитучемуниципаль учреждениене караптотубуенча
бюджеты чыгымнарытурында хисап
Даимилек: еллык
Ед.изм. Рублей

Чыгым
нар
юлэле
ше

Карал га
н
средств
олар

Факттахисапдатас
ынакергэн

Элмэт муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесе_
(имза)

Финанс-бюджет пал атасы рэисе
(имза)

Башкаручы____________________
(Ф.И.О., вазыйфа, булекчэ,)

Факттахисапдатасынаакчаф
айдаланылган

Хисапдатасын
акалган акча

