ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИСТАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ЮГАРЫ КОНДРАТА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
КАРАР
2020 елның 23 июле

№71/3

Татарстан
Республикасы
Чистай
муниципаль районының «Югары Кондрата
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең
җирле бюджеты акчалары исәбеннән
инвестиция проектлары буенча муниципаль
гарантияләр бирү тәртибен раслау турында
«Федераль законнарны бозуларны бетерү турында» гы 2020 елның 26
июнендәге 02-08-03-2020 номерлы Чистай шәһәр прокурорының күрсәтмәсен карап,
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» гы 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия
Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә капитал салулар
рәвешендә башкарыла торган инвестиция эшчәнлеге турында»гы 1999 елның 25
февралендәге 39-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 2 пункты
нигезендә, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының Югары Кондрата
авыл җирлеге Советы
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Югары Кондрата
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле бюджеты акчалары исәбеннән
инвестиция проектлары буенча муниципаль гарантияләр бирү тәртибен расларга (1
нче кушымта).
2. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарырга һәм Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының рәсми сайтында
урнаштырырга (http://chistopol.tatarstan.ru/).

Югары Кондрата авыл
җирлеге башлыгы

Ф.П. Чалмаев

Чистай муниципаль районының
Югары Кондрата авыл җирлеге Советы
2020 елның 23 июлендәге
71/3 номерлы карарына
1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Югары Кондрата авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле бюджеты акчалары исәбеннән
инвестиция проектлары буенча муниципаль гарантияләр бирү ТӘРТИБЕ
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1 Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Югары Кондрата
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең (алга таба - Тәртип) җирле бюджеты
акчалары исәбеннән инвестиция проектлары буенча муниципаль гарантияләр бирү
тәртибе (алга таба - Тәртип) бенефициар (төп йөкләмәләр) алдында аның
йөкләмәләрен тиешенчә үтәүне тәэмин итә торган муниципаль гарантияләр бирү
механизмын билгели.
1.2. Әлеге Тәртип максатларында түбәндәге төшенчәләр һәм терминнар
кулланыла:
Бенефициар - аның файдасына муниципаль гарантия бирелгән зат;
Гарант - Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Югары
Кондрата авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге (алга таба - муниципаль берәмлек)
аның исеменнән Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының Югары
Кондрата авыл җирлеге башкарма комитеты (алга таба - башкарма комитет) чыгыш
ясый;
Гарантияле очрак - бенефициар алдында аның йөкләмәләрен үтәмәү яки
тиешенчә үтәмәү факты;
Муниципаль гарантия – бурыч йөкләмәсенең бер төре, аның буенча, гарантиядә
каралган вакыйга (гарантия очрагы) булганда, муниципаль берәмлегенең (гарант)
гарантия бирелә торган зат файдасына (бенефициарга), аның язмача таләбе буенча,
йөкләмәдә күрсәтелгән билгеле бер сумманы муниципаль берәмлеге бюджеты
исәбеннән бирергә, гарант тарафыннан куелган шартларга туры китерөепче, өченнче
зат тарафыннан (принципал) бенефициар алдында җавап тотарга тиеш.
Принципал - бенефициар алдында йөкләмәсе булган һәм инвестицияләр буенча
Совет (алга таба - Инвестицияләр буенча совет) тарафыннан муниципаль
гарантияләр рәвешендә муниципаль ярдәм күрсәтелгән инвестиция проекты
реестрына кертелгән инвестиция проекты инвесторы булган зат;
Региональ таләп - муниципаль гарантия буенча гарант тарафыннан түләнгән
бенефициар суммаларын каплау принцибына гарант таләбе хокукы.
1.3. Муниципаль гарантияләр принципалларына конкурс нигезендә бирелә.
Конкурсны оештыручы - Башкарма комитет.
1.4. Конкурсны уздыру турындагы карар Башкарма комитетның Регламентта
билгеләнгән тәртиптә әзерләнә торган карары белән рәсмиләштерелә. Конкурс
уздыру турындагы карарда конкурсны уздыру датасы, конкурста катнашу турында
гаризаларны кабул итүнең башлану һәм тәмамлану датасы билгеләнә.
1.5. Башкарма комитет конкурс уздыру турында Чистай муниципаль районының
рәсми сайтында "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә конкурс
үткәрелә башлаганчы кимендә 30 көн кала хәбәр урнаштыра. Конкурс көнендә
Инвестицияләр Советы утырышы билгеләнә. Мәгълүмати хәбәрнамәдә конкурста

катнашу турында гаризаларны кабул итүнең вакыты, датасы һәм тәмамлану датасы,
конкурс урыны һәм формасы, аны уздыру тәртибе турында, шул исәптән конкурста
катнашуны рәсмиләштерү турында, конкурста җиңүче затны билгеләү турында,
конкурста катнашу өчен кирәкле документлар исемлеге, муниципаль гарантия бирү
турында шартнамә төзү срогы турында белешмәләр бар.
1.6. Муниципаль гарантияләр чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджет
турында муниципаль берәмлек Советы карарында күрсәтелгән гарантияләрнең
гомуми суммасы чикләрендә бирелә.
1.7. Киләсе финанс елына һәм план чорына муниципаль гарантияләрнең
фаразлана торган суммасы, шулай ук муниципаль гарантияләр программасы,
чираттагы финанс елына һәм план чорына шәһәр бюджеты турында муниципаль
берәмлек Советы карарына кушымта булып торучы муниципаль гарантияләр
программасы
Башкарма
комитет
тарафыннан
муниципаль
берәмлекнең
социаль-икътисадый үсеш фаразын эшләү һәм чираттагы финанс елына һәм план
чорына муниципаль берәмлек бюджеты проектын төзү турында башкарма комитет
билгеләгән срокларда финанс органына тапшырыла.
1.8. принципалга регресс таләбе хокукына ия муниципаль гарантияләр бирелгән
муниципаль гарантия суммасыннан кимендә 100 % күләмендә йөкләмәләрне (залог,
поручительлек) үтәүне тәэмин итү шарты белән бирелә.
1.9. Залог предметы төрле мөлкәт, шул исәптән әйберләр һәм мөлкәти хокуклар
(таләпләр), әйләнештән алынган мөлкәттән, шәхес белән аерылгысыз бәйле
таләпләрдән тыш, аерым алганда китерелгән тормышны яисә сәламәтлеккә зыян
салу турындагы таләпләр һәм башка хокукларны башка затка закон белән тыю
турындагы таләпләр булырга мөмкин.
1.10. Муниципаль гарантия алуга дәгъва итүче затның йөкләмәләрен үтәүне
тәэмин итү буларак, бирелә торган муниципаль гарантиянең өч мәртәбә суммасына
тигез булган чиста активлар зурлыгы кимрәк булган затларның йөкләмәләрен үтәүне
тәэмин итү буларак кабул итү рөхсәт ителми.
II. Муниципаль гарантияләр бирү шартлары һәм тәртибе
2.1. Муниципаль гарантияләр түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә (әгәр
Россия Федерациясе Бюджет кодексында башкасы каралмаган булса):
принципалның финанс хәле канәгатьләнерлек;
муниципаль гарантияне тулысынча үтәүгә бәйле рәвештә яисә гарантиянең
нинди дә булса өлешендә башкарылуга бәйле рәвештә барлыкка килә торган
гарантның регресс таләбен канәгатьләндерү принципалы, өченче зат тарафыннан
Россия Федерациясе Граждан кодексының 115_3 статьясы таләпләренә туры килә
торган муниципаль гарантия бирү датасына кадәр;
принципалда, аның муниципаль берәмлек алдында акчалата йөкләмәләр буенча
вакыты чыккан (җайга салынмаган) бурычы, салымнар, җыемнар, иминият
кертемнәре, пенялар, штрафлар, салымнар һәм җыемнар турында Россия
Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле процентлар, шулай ук
гавами-хокукый берәмлек булып торучы принципалның муниципаль берәмлек
файдасына бирелгән муниципаль гарантияләр буенча срогы чыккан (җайга
салынмаган) бурычы булмау;
принципал үзгәртеп оештыру яки бетерү процессында тормый, принципалга
карата бөлгенлек (банкротлык) турындагы эш буенча җитештерү кузгатылмаган.
2.2. Конкурста катнашу өчен принципал башкарма комитетка муниципаль

гарантияләр рәвешендә муниципаль ярдәм күрсәтүгә конкурста катнашу турында
башкарма комитет җитәкчесе исеменә ирекле язма рәвештә гариза (алга таба Гариза) бирә, түбәндәге документлар белән:
2.2.1. Гамәлгә кую документларының күчермәләре (юридик затлар булган
принципаллар өчен барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән устав яисә гамәлгә кую
шартнамәсе). Шәхси эшкуар сыйфатында физик затны дәүләт теркәвенә алу
турындагы таныклыкның күчермәсе (индивидуаль эшкуарлар булган принципаллар
өчен);
2.2.2. Бюджетларның барлык дәрәҗәләренә салымнар һәм җыемнар буенча
бурыч торышы турында салым органы белешмәсе, Россия Федерациясе Пенсия
фондының иминият кертемнәре буенча бурыч торышы турында территориаль органы
белешмәсе, Россия Федерациясе Социаль иминият фондының иминият кертемнәре
буенча бурыч торышы турында территориаль органы белешмәсе, муниципаль
гарантия бирү турында гариза бирелгән көнгә кадәр 30 көннән дә иртәрәк түгел;
2.2.3. Агымдагы чорда җитәкченең вәкаләтләрен раслый торган документның
күчермәсе (белешмә, беркетмәдән өземтә, билгеләү турында боерык һ.б.) (юридик
затлар булган принципаллар өчен);
2.2.4.Ирекле рәвештә мөлкәте турында мәгълүматны принципалга карата
гарантның регресс таләпләрен тәэмин итүгә тәкъдим ителә;
2.2.5. Милеккә хокуклар турындагы документларның күчермәләре залог
предметы булып тора;
2.2.6. Залог белән тәэмин итү объектларын бәйсез бәяләү күчермәсе;
2.2.7. йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү документлары (залог турында шартнамә,
поручительлек шартнамәсе);
2.2.8 принципал һәм бенефициар арасындагы шартнамәнең (килешү) күчермәсе,
муниципаль гарантия бирү шарты белән килешү (килешү) проекты контрагент (заем
бирүче) хаты белән бергә килешү (килешү) проекты булмаган очракта;
2.2.9. Принципалны гарантның муниципаль гарантияне бирү буенча гарантның
барлык чыгымнарын (әмма мәҗбүри белән тәэмин ителгән принципал суммасыннан
артык түгел) түләүгә күчерү өчен принципалның барлык счетларыннан гарантның кул
куюы һәм принципал мөһере белән расланган акчалар суммасының концептсыз
күчерелүенә рөхсәт итү.
2.3. Салым салуның гомуми системасы принципларын кулланганда түбәндәге
документлар:
1) бухгалтерлык балансы (ОКУД 0710001 формасы);
2) табышлар һәм зыян турында хисап (ОКУД 0710002 формасы);
3) аңлатма язуы (муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр өчен "Дәүләт
(муниципаль) бюджет һәм автоном учреждениеләрнең еллык, квартал бухгалтерлык
хисаплылыгын төзү, тапшыру тәртибе турында Инструкцияне раслау хакында"
Финанс министрлыгы приказы нигезендә, калганнары өчен - үрнәк форма);
4) бухгалтерлык балансы буенча дебитор һәм кредиторлык бурычын (бурычның
һәр төре буенча) иң эре дебиторларны һәм кредиторларны күрсәтеп (гомуми
күләмнең 5 %тан артыгы).
5) соңгы ике елда алынган муниципаль берәмлек бюджеты акчаларыннан
максатчан файдалану турында мәгълүмат (мондый хәл булган очракта);
6) принципалның бухгалтерлык хисабының дөреслеге турында аудиторлык
бәяләмәләре (юридик затлар өчен алар Россия Федерациясе законнары нигезендә ел
саен аудиторлык тикшерүе узарга тиеш).
Документлар узган елда, агымдагы финанс елының соңгы хисап чорында һәм
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган рәвешләр буенча
алдагы елның шул ук чоры өчен бирелә.
2.4. Махсус салым режимы принципларын кулланганда документлар:
1) соңгы ике тәмамланган финанс елы өчен (шундый очраклар булганда) салым

декларацияләренең күчермәләре (муниципаль гарантия алуга гариза биргән көнгә
кадәр).
2.5. Әгәр принципалның йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү булып тора икән,
өченче зат өстәмә рәвештә әлеге Тәртиптә каралган поручительнең язма раславы,
шулай ук бухгалтерлык балансы һәм табыш турында хисап күчермәләре һәм аларны
кабул итү турында салым органы тамгалары булган соңгы хисап датасына (махсус
салым режимнарын кулланучы оешмалар өчен поручительнең чиста активларын
бәйсез бәяләү күчермәсе) тапшырыла.
2.6. Бухгалтерлык балансы, табышлар һәм зыян турында хисап, салым
декларацияләренең гомуми салым салу системасын кулланучы оешмалар һәм
индивидуаль эшкуарлар өчен күчермәләре федераль салым хезмәтенең
территориаль органын кабул итү турында тамга белән бирелә. Бухгалтерлык хисабын
электрон рәвештә тапшырганда, салым органнары тарафыннан таныкланган
электрон имза белән бухгалтерлык хисабының квитанциясен тәкъдим итәргә тиеш.
Бухгалтерлык хисабын почта бүлекчәсе аша тапшырганда, принципал капитал
салуны сурәтләгән хатның күчермәсен тәкъдим итәргә тиеш.
2.7. Юридик зат булып торучы принципал тарафыннан тапшырыла торган
документларның күчермәләре оешма җитәкчесенең имзасы һәм мөһере белән
таныклана. Шәхси эшкуар булган принципал тарафыннан тапшырыла торган
документларның күчермәләре шәхси эшкуарның имзасы һәм мөһере (ул булган
очракта) белән таныклана.
2.8. Конкурс үткәрү турында мәгълүмати хәбәрдә күрсәтелгән срокта, әлеге
Тәртипнең II бүлегенең 2.5-2.18 пунктында күрсәтелгән документлар белән гариза
бирә. Башкарма комитет Гаризаны кергән көнне документлар белән теркәп куя һәм,
кабул ителгән документларның исемлеген, аларны кабул итү даталарын, шулай ук
документларны кабул иткән затның фамилиясен, исемен, атасының исемен һәм
вазыйфасын күрсәтеп, принципалга расписка бирә.
Конкурс үткәрү турында мәгълүмат җиткерүдә күрсәтелгән вакыттан соң кергән
гаризалар кабул ителми.
2.9. Башкарма комитет Гаризаны әлеге Тәртиптә каралган документлар
кушымтасы белән кабул итү тәмамланган көннән алып 5 эш көне эчендә (алга таба Документлар) әлеге Тәртипнең 2.1 п. билгеләнгән таләпләргә туры килү принцибын
тикшерә, күрсәтелгән таләпләргә туры килү йә туры килмәү турында инвестицияләр
Советы өчен мәгълүмат әзерли һәм Инвестицияләр буенча Совет утырышында карау
өчен мәгълүматны һәм документларны тапшыра.
2.10. Муниципаль гарантия биргәндә, тәэмин итүнең җитәрлек булуын,
ышанычлылыгын һәм ликвидлыгын тикшерү, шулай ук принципалның финанс хәлен
мониторинглау, муниципаль гарантия бирелгәннән соң бирелгән тәэмин ителешнең
җитәрлек булуын, ышанычлылыгын һәм ликвидлыгын тикшереп тору тиешенчә
муниципаль берәмлекнең башкарма органы йә Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 115.2 статьясындагы 5 пункты нигезендә җәлеп ителгән агент
тарафыннан ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла.
2.11. Инвестицияләр буенча Совет утырышы әлеге Тәртип нигезендә мәгълүмат
һәм документлар алынганнан соң 20 көн эчендә уза.
Муниципаль ярдәмне муниципаль гарантияләр рәвешендә бирү (бирүдән баш
тарту) турында карар Совет утырышы көнендә кабул ителә.
2.12.Конкурс ике һәм аннан да күбрәк принципаллар катнашында узган дип
санала.
2.13.Конкурста җиңүче булып әлеге Тәртип таләпләренә туры килә торган бер
генә принципал санала.
2.14.конкурс нәтиҗәләре Инвестицияләр буенча Совет утырышы беркетмәсендә
чагыла, утырыш рәисе яисә аны алмаштыручы зат һәм инвестицияләр буенча совет
секретаре тарафыннан имзалана.

2.15. Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат конкурс нәтиҗәләре буенча
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мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 2 атна эчендә урнаштырыла.
2.16. Совет кабул иткән карар турында башкарма комитет муниципаль ярдәмне
бирү (бирүдән баш тарту) турында карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне эчендә язма
(заказлы хат белән) принципалга хәбәр итә. Муниципаль ярдәм күрсәтүдән баш тарту
турында Совет инвестицияләр буенча карар кабул иткән очракта, язма җавапта
муниципаль ярдәм күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен нигезләү китерелә.
2.17.Муниципаль гарантияләр рәвешендә муниципаль ярдәм күрсәтүдән баш
тарту өчен түбәндәгеләр нигез була:
- әлеге Тәртип таләпләренә туры килмәү;
- муниципаль гарантия принцибын бирүнең максатка ярашлы булмавы турында
бәяләмә;
2.18. Башкарма комитет муниципаль ярдәмне муниципаль гарантияләр
рәвешендә бирү турында карар кабул ителгәннән соң 10 эш көне эчендә муниципаль
гарантияләр рәвешендә муниципаль ярдәм күрсәтү турында башкарма комитетның
карар проектын әзерли һәм билгеләнгән тәртиптә аны килештерүгә җибәрә.
2.19. Муниципаль гарантия бирү турында шартнамә проектын, залог һәм (яисә)
поручительлек шартнамәләре проектларын әзерләү һәм аның гарантка түләнгән
гарант тарафыннан гарантия буенча йөкләмәләрне үтәүгә (өлешчә үтәүгә) тотылган
суммаларны регресс тәртибендә гарантка кайтару буенча мөмкин булачак
йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү турында килешү проектын әзерләү Башкарма
комитет гамәлгә ашыра.
2.20. Гарант конкурс җиңүчесе белән гарантия бирү турында, конкурс
тәмамланганнан соң һәм беркетмәне рәсмиләштергәннән соң, гарантия буенча
йөкләмәләрне үтәүгә (өлешчә үтәүгә) гарант тарафыннан түләнгән суммаларны
регресс тәртибендә гарантка кайтару буенча аның мөмкин булачак йөкләмәләрен
үтәүне тәэмин итү турында шартнамә төзи.
2.21. Муниципаль гарантия бирү турындагы килешүне вакытыннан алда туктату
өчен түбәндәге очраклар нигез булып тора:
- бүлеп бирелгән бюджет акчаларыннан максатчан файдаланмау (файдаланмау)
фактлары билгеләнсә;
- инвестиция проектын гамәлгә ашыру барышын мониторинглауны гамәлгә
ашырганда инвестиция проекты турында дөрес булмаган белешмәләр ачыкланса;
- инвестиция проекты максатларына ирешүгә китерә торган планлаштырылган
күләмнәр белән чагыштырганда финанслашу күләмнәре кимесә;
- принципалга карата банкротлык яисә ликвидация процедуралары үткәрелсә;
- инвестицион проектны тормышка ашыру чорында принципал тарафыннан ике
тапкырдан артык федераль, өлкә һәм (яки) җирле бюджетларга салымнар, җыемнар
түләмәве ачыкланса;
- Россия Федерациясе законнарын ачыкланган бозуларны бетерү турында
контроль һәм күзәтчелек органнарының, шулай ук билгеләнгән тәртиптә расланган
стандартларны (нормаларны һәм кагыйдәләрне) инвестиция проектын гамәлгә
ашыруга бәйле рәвештә таләпләре системалы рәвештә үтәлмәсә;
- -принципал шартнамәдәкаралган инвестиция проектын гамәлгә ашыру буенча
үз йөкләмәләрен үтәмәсә.
III. Йомгаклау нигезләмәләре
3.1. Әгәр муниципаль гарантияне гарант тарафыннан үтәү принципалга карата
гарантның регресс таләбе хокукын барлыкка китерсә йә
бенефициарның
принципалга карата таләбе хокуклары гарантына бирелсә, мондый гарантияне үтәү
муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларында исәпкә

алына.
3.2. Әгәр муниципаль гарантияне гарант тарафыннан үтәү принципалга
карата гарантның регресс таләбе хокукын барлыкка китермәсә һәм бенефициарның
принципалга карата таләбе хокуклары гарантка бирелмәсә, мондый гарантияләрне
үтәү муниципаль берәмлегенең бюджеты чыгымнары составында чагылдырылырга
тиеш.
3.3. Гарант тарафыннан гарантия буенча йөкләмәләрне үтәү (өлешчә үтәү)
өчен түләнгән суммаларны регресс тәртибендә гарантка кайтару исәбенә алынган
акчалар, шулай ук таләпләрне үтәү, бенефициардан гарантка күчкән йөкләмәләрне
үтәү исәбенә бюджет кредитларын кайтару буларак чагылдырыла.
3.4.
Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәүгә (өлешчә
үтәүгә) гарант
тарафыннан түләнгән суммаларны регресс тәртибендә гарантка принципал белән
каплау тәртибе һәм сроклары гарант белән принципал арасындагы шартнамә белән
билгеләнә. Бу мәсьәләләр буенча яклар килешүе булмаганда, гарантның
принципалга регресс таләбен канәгатьләндерү гарант таләбендә күрсәтелгән
тәртиптә һәм срокларда гамәлгә ашырыла.
3.5. Муниципаль гарантияләр бирү һәм үтәү муниципаль бурыч китабында
чагылыш табарга тиеш.
3.6. Финанс-бюджет палатасы реестр төзү юлы белән бирелгән муниципаль
гарантияләрне исәпкә алуны (бирелгән гарантияләр буенча түләүләрне гарант
тарафыннан гамәлгә ашыруны исәпкә алуны) алып бара, бирелгән гарантияләр
турында һәм элек бирелгән гарантияләр буенча түләүләр турында белешмәләрне
җирлек башкарма комитеты биргән мәгълүмат нигезендә реестрга кертә.
3.7. Җирлекнең башкарма комитеты ел саен муниципаль берәмлеге Советы
каравына муниципаль гарантияләр бирү программасының үтәлеше турында җирлек
бюджетының үтәлеше турында хисап кертә.

