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Баулы муниципаль районында
шәхси ярдәмче хуҗалык алып
баручы гражданнарга 2020 елда
саву аппаратлары сатып алуга
тотылган чыгымнарның бер өлешен
каплау өчен субсидияләр бирү
тәртибен раслау турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты
КАРАР ИТӘ:
1. Түбәндәге кушымталарны расларга:
-

Баулы

муниципаль

районында

шәхси

ярдәмче

хуҗалык

алып

баручы

гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплау
өчен субсидияләр бирү тәртибе (1нче кушымта);
-

Баулы

муниципаль

районында

шәхси

ярдәмче

хуҗалык

алып

баручы

гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен
субсидияләр бирүгә гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе составы (2нче
кушымта);
-

Баулы

муниципаль

районында

шәхси

ярдәмче

хуҗалык

алып

баручы

гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен
субсидияләр бирүгә гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе турында нигезләмә
(3нче кушымта).
2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисади үсеш буенча урынбасарына йөкләргә.
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе

И.И. Гозәеров
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1нче кушымта
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2020 елның 7 декабрендәге
234 номерлы карары белән
расланган
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Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып
баручы гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү
тәртибе
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1 Әлеге тәртип Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып
баручы гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып алу өчен субсидияләр бирүне
регламентлый (алга таба – тәртип, субсидияләр) . Субсидияләр бирү саву аппаратлары
сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен бюджет ассигнованиеләре чикләрендә
гамәлгә ашырыла.
1.2. Субсидияләр Татарстан Республикасының Баулы муниципаль районы
территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга өч һәм аннан
күбрәк савым сыеры булганда саву аппаратлары алуга бирелә.
1.3. Субсидияләр гариза нигезендә бирелә.
1.4. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә бюджет акчаларын
алучылар буларак тиешле финанс елына (тиешле финанс елына һәм план чорына)
субсидияләр бирүгә бюджет йөкләмәләренең лимитлары билгеләнгән тәртиптә бирелгән
җирле үзидарә органы булып, бюджет акчаларын баш бүлүче һәм алучы буларак,
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты тора (алга таба
- Башкарма комитет).
1.5. Субсидияләр бирү әлеге Тәртипнең 1.2. пунктында күрсәтелгән максатларда
Баулы муниципаль районы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет
йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә.

2. Субсидияләр бирүнең максатлары, шартлары һәм тәртибе
2.1. Субсидия бирүнең максаты - савым сыерларының баш санын саклап калу һәм
терлекчелек продукциясе җитештерү, гражданнарның шәхси ярдәмче хуҗалыкларында
савым сыерларының баш санын арттыруны стимуллаштыру.
2.2. Субсидия шәхси ярдәмче хуҗалыкларын исәпкә алу буенча хуҗалык
кенәгәсеннән мөрәҗәгать иткән датага өземтә һәм гражданинның бер шәхси ярдәмче
хуҗалыкка 24 500,00 сум күләмендә субсидия алу өчен гаризасы нигезендә бирелә.
2.3. Субсидия бирү шартлары булып тора:
- Баулы муниципаль районы территориясендә теркәлү һәм даими яшәү;
- шәхси ярдәмче хуҗалыкта өч һәм аннан күбрәк сыер асрау;
- шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен бирелгән яки сатып алынган җир участогы
(рөхсәт ителгән җир участокларын файдалану төрләре классификаторына туры килгән)
булуы.
2.4. Субсидия алуга берничә кандидат булса, өстенлек терлекләрнең баш саны һәм
аларны асрау вакыты күбрәк булган хуҗалыкка бирелә.
2.5 бюджет йөкләмәләре лимитлары җитмәүгә бәйле рәвештә, агымдагы финанс
елында субсидия бирү мөмкин булмаган очракта, күрсәтелгән категорияләргә туры килүкилмәүне кабат тикшермичә, субсидия киләсе елда бирелә.
2.6. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда савым сыерларының баш саны 2020 елның 1
гыйнвары дәрәҗәсенә карата кимегәндә, субсидияләр бирелми.
2.7. Субсидия алу өчен гражданин Башкарма комитетка түбәндәге документларны
тапшыра:
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1) әлеге Тәртипкә 1нче һәм 2нче кушымталар нигезендә субсидияләр бирү турында
гариза һәм субсидияләрне максатчан файдалану турында йөкләмә;
2) гариза бирүченең паспорт күчермәсе;
3) саву аппаратын сату-алу (китерү) шартнамәсенең күчермәсе ;
4) саву аппараты бәясен раслаучы түләү документлары (квитанция, касса чегы яки
банк выпискасы, түләү поручениесе);
5) банк реквизитлары;
6) гариза биргән көнгә хуҗалык кенәгәсеннән, сыерлар санын күрсәтеп, авыл
җирлеге башлыгы раслаган өземтә.
2.8. Башкарма комитет:
а) субсидияләр бирү турындагы гаризаларны номер куелган, шнурланган, мөһер
белән ныгытылган журналда терки һәм әлеге Тәртипнең 2.7 пункты нигезендә тәкъдим
ителгән документларны карый. Документлар гаризаны теркәгән көннән өч көн эчендә
карала;
б) әлеге Тәртипнең 2.7 пунктында күрсәтелгән документлардагы мәгълүматларның
дөреслеген тикшерә;
в) гариза бирүченең яшәү урыны буенча бирелгән белешмәләрнең дөреслеген
тикшерү өчен Конкурс комиссиясенең чыгуын гамәлгә ашыра;
г) 2.7 пунктында күрсәтелгән документлар нигезендә әлеге Тәртипнең 3нче
кушымтасы нигезендә субсидия бирүгә исәп-хисап төзи.
2.9. Конкурс комиссиясе гаризаны теркәгән көннән соң өч эш көне эчендә шәхси
ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданга субсидия бүлеп бирү (баш тарту) турында
карар кабул итә һәм кабул ителгән карарларны конкурс комиссиясенең кимендә 2/3
әгъзасы имзалаган беркетмә белән рәсмиләштерә.
2.10. Субсидия бирүдән баш тартуга нигез булып тора:
а) тулы булмаган документлар пакетын бирү;
б) нинди дә булса документның әлеге Тәртип таләпләренә туры килмәве;
в) субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөрес булмавы.
2.11. Имзаланган беркетмә конкурс комиссиясе документларында саклана.
2.12. Конкурс комиссиясе беркетмәсе нигезендә Башкарма комитет субсидия бүлеп
бирү турында карар чыгара.
2.13. Субсидия алучы белән субсидия бирү турындагы боерык нигезендә Баулы
муниципаль районының Финанс - бюджет палатасы билгеләгән типлы форма буенча
Баулы муниципаль районы бюджетыннан субсидия бирү турында килешү (алга табакилешү) төзелә. Башкарма комитет Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының
Казначылык департаментының Баулы районы территориаль бүлегендә ачылган үзенең
шәхси счетыннан субсидия алучы гражданинның Россия Федерациясе Үзәк банкы
учреждениеләрендә ачылган исәбенә субсидия күчерүне гамәлгә ашыра. Субсидия,
Башкарма комитет боерыгын чыгарганнан соң, документларны карау нәтиҗәләре буенча,
унынчы эш көненнән дә соңга калмыйча күчерелә.
Субсидия алучы тарафыннан хисап бирү сроклары һәм формасы килешүдә
билгеләнә.
2.14. Башкарма комитет карар чыгарылган көннән биш көн эчендә алучының исәпхисап счетына субсидия күчерә.
2.15. Башкарма комитет Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының
Казначылык департаментында ачылган счетыннан субсидия алучыларга акча күчерүне
гамәлгә ашыра.
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2.16. Субсидия алучылар субсидия хисабына сатып алынган саву аппаратларын
амортизацияләү срогы дәвамында сатарга хокуклы түгел.
2.17. Субсидия исәбенә алынган саву аппаратын нәтиҗәле эксплуатацияләүне
исәпкә алу һәм тикшереп тору Башкарма комитет тарафыннан саву аппаратын
амортизацияләү срогы тәмамланганчы тәэмин ителә.
2.18. Бирелгән субсидияләр, әлеге Тәртиптә билгеләнгән максатларны һәм
шартларны бозу фактлары ачыклаганда, тиешле таләп алынганнан соң, 60 көн эчендә
Баулы муниципаль районы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш.
2.19. Баулы муниципаль районы бюджетына алынган акчаларны ирекле рәвештә
кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар закон нигезендә мәҗбүри рәвештә
түләттерелергә тиеш.
2.20. Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы һәм өч һәм аннан күбрәк савым сыеры
булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр
бер тапкыр бирелә.

3 . Субсидия алучыларга карата таләпләр
3.1. Субсидия алучылар килешү төзү планлаштырыла торган ай алдыннан
килүче айның беренче көненә туры килергә тиешле таләпләр:
а) Россия Федерациясенең Салымнар һәм җыемнар турындагы законнары нигезендә
түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар,
процентлар түләү буенча үтәлмәгән йөкләмәләр булмау;
б) Хокукый акт нигезендә субсидияләр, бюджет инвестицияләре, шул исәптән башка
хокукый актлар нигезендә бирелгән субсидияләр һәм Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджеты алдында срогы чыккан башка бурычлар бирү планлаштырыла, аннан
хокукый акт нигезендә субсидия бирү планлаштырыла торган Россия Федерациясе
бюджет системасы бюджетына кире кайтару буенча кичектерелгән бурыч булмау (әгәр
мондый таләпләр хокукый актта каралган булса);
3.2. Субсидияләр алучылар әлеге Тәртип нигезендә субсидияләр бирү
планлаштырылган Баулы муниципаль районы бюджетыннан әлеге Тәртип 1.2 дә
күрсәтелгән максатларга башка муниципаль хокукый актлар нигезендә акча алырга тиеш
түгел;
3.3. Субсидия алганнан соң өч ел дәвамында савым сыерларының баш санын
киметмәскә.
4. Шартларның үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру турында таләпләр,
субсидия бирүнең максатлары һәм тәртибе, аларны бозган өчен җаваплылык
4.1. Субсидияләр алучыларга субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм
тәртибен үтәү Баулы муниципаль районы контроль-хисап палатасы (алга таба - Контрольхисап палатасы) башкарма комитеты һәм муниципаль финанс контроле органы
тарафыннан мәҗбүри тикшерү узарга тиеш.
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4.2. Башкарма комитет һәм контроль-хисап палатасы тарафыннан үткәрелгән
тикшерү барышында, субсидия биргәндә билгеләнгән шартлар бозылуы ачыкланган
очракта, бирелгән субсидия кире кайтарылырга тиеш.
4.3. Башкарма комитетның субсидияләр алу өчен дөрес булмаган белешмәләр һәм
документлар тапшыру фактларын ачыклау турында тиешле таләбен алу датасыннан
башлап, субсидия 30 көн эчендә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш.
4.4. Баулы муниципаль районы бюджеты кеременә ирекле рәвештә кире
кайтарудан баш тарткан очракта, алар Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы
законнары нигезендә мәҗбүри рәвештә түләттерелергә тиеш.
4.5. Бирелә торган документларның дөреслеге, бюджет акчаларын максатчан һәм
нәтиҗәле файдалану, коррупциягә каршы законнарны үтәү өчен җаваплылык субсидия
алучыларга йөкләнә.
Закон бозучыларга карата гамәлдәге законнарда каралган җаваплылык чаралары
кулланыла.
4.6. Мөрәҗәгать итүче гражданнар гамәлдәге законнар нигезендә субсидияләр
бирүдән баш тарту турындагы карарларга шикаять бирергә хокуклы.

_________________
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Баулы муниципаль районында шәхси
ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга
2020 елда саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнарның бер өлешен каплау өчен
субсидияләр бирү тәртибенә
1нче кушымта
Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенә

__________________________
___________________________
(Ф. И. О., яшәү адресы)
___________________________
___________________________
____________________________

2020 елда өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган шәхси
ярдәмче хуҗалык тарафыннан саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнар өлешен каплау өчен субсидияләр бирү турында
гариза
Мин, _____________________________________________________________ (Ф. И. О.)
паспорт сериясе _______№_____________ бирелгән____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
адресы буенча яшәүче: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
телефон ________________________, ИНН _______________________________
өч һәм аннан күбрәк савым сыеры булган шәхси ярдәмче хуҗалыкның саву аппаратлары
сатып алуга киткән чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияне бирүегезне
сорыйм.
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Минем түбәндәге адрес буенча урнашкан шәхси хуҗалыгымда савым сыерларының саны:
Татарстан Республикасы, Баулы муниципаль районы
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________.
елның
________.___________________
(____________________________________________________________) баш тәшкил итә.
Субсидия бирелгән очракта, түбәндәге бурычларны үтим: субсидия алганнан соң өч ел
дәвамында савым сыерларының баш санын киметмәскә, соралган вакытка хисап бирергә
һәм субсидияне максатчан кулланырга.
Тәкъдим ителгән документларда яки аларның күчермәләрендә тупланган барлык
мәгълүмат дөрес мәгълүмат булып тора. Мин аларны субсидия бирү документларын
тикшерүдә катнашучы затлар каравына каршы түгел.
Субсидия бирү тәртибендә катнашу шартлары белән таныштым һәм килешәм.
________________ /_________________________/ «____» _____________ ел.
(имза)
(Ф. И.О.)
(дата)
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Баулы муниципаль районында шәхси
ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга
2020 елда саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнарның бер өлешен каплау өчен
субсидияләр бирү тәртибенә
2нче кушымта
Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы һәм өч һәм аннан да күбрәк савым сыеры булган
граждан тарафыннан субсидияне 2020 елда саву аппаратлары сатып алуга максатчан
файдалану турында
йөкләмә
Мин, _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт
сериясе__________№______________
бирелгән________________________
_______________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________
________,
адресы буенча яшәүче:___________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
телефон ____________________, ИНН __________________________________,
вәгъдә итәм:
1. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга саву аппаратлары сатып алуга чыгымнарның бер
өлешен каплау өчен алынган субсидияне (алга таба-субсидия) түбәндәге адрес буенча
урнашкан шәхси ярдәмче хуҗалыгымда: ___________________________________
____________________________________________________________________,
Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының «Баулы муниципаль районында
шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып
алуга тотылган чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау
турында» гы 2020 елның 7 декабрендәге №234 карары нигезендә, максатчан
билгеләнеше буенча гына кулланырга.
2. Алынган субсидиянең максатчан кулланылышын тикшерү өчен Конкурс
комиссиясе әгъзаларының шәхси ярдәмче хуҗалыгыма тоткарлыксыз керә алуын тәэмин
итәргә, субсидияләрдән файдалану турында кирәкле мәгълүмат бирергә.
3. Субсидия алганнан соң өч ел эчендә савым сыерларының санын киметмәскә.
4. Әлеге йөкләмәнең 1-3 пунктлары үтәлмәгән очракта - алынган субсидияне
максатсыз файдалану акты төзелгәннән соң 60 көн эчендә субсидияне Баулы муниципаль
районы бюджетына кире кайтарырга.
5. Әлеге йөкләмәгә карата теләсә нинди үзгәрешләр һәм өстәмәләр язма рәвештә
башкарылган һәм барлык яклар тарафыннан имзаланган очракта гына гамәлдә. Әлеге
йөкләмәдә җайга салынмаган башка очракларда гамәлдәге закон нормалары
кулланылачак.
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6. Субсидия бирелгән очракта, минем вәгъдә итәм: субсидия алганнан соң өч ел
дәвамында савым сыерларының баш санын киметмәскә, соралган вакытка хисап бирергә
һәм максатчан субсидия кулланырга.
Мин тәкъдим иткән документларда яки аларның күчермәләрендә тупланган барлык
мәгълүмат дөрес.
Мин, _______________________________________________, 27.07.2006 ел, №152ФЗ «Шәхси мәгълүматлар турында»гы Федераль закон нигезендә, шәхси мәгълүматларга
кагылышлы мәгълүматны эшкәртүгә ризалык белдерәм. Әлеге ризалык әлеге йөкләмәнең
гамәлдә булу срогына (аңа кул куелганнан соң 3 ел) бирелә.
_____________________/___________________________________________/
(имза) (Ф. И. О.)
________________________
(дата)

Баулы муниципаль районында шәхси
ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга
2020 елда саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнарның бер өлешен каплау өчен
субсидияләр бирү тәртибенә
3нче кушымта
Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 2020
елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен субсидия бирү
исәп белешмәсе
№
п/
п

Шәхси
ярдәмче
хуҗалык
хуҗасы
Ф. И. О.

Яшәү
урыны

ИНН

Паспорт
мәгълүмат
лары

Савым
сыерларыны
ң 2020
елның 1
гыйнварына
баш саны

1
1.

2

3

4

5

6

Бер
Барлыг
шәхси
ы
ярдәмче субсиди
хуҗалыкк
яләр,
а
сум.
субсидия
ставкасы,
%

7

8

11
2.
…
Мәгълүматның дөреслеген раслыйм:
_________________________
______________(имза)
(дата)

_____________________________________
(Ф.И.О.)

Баулы муниципаль районында шәхси
ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга
2020 елда саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнарның бер өлешен каплау өчен
субсидияләр бирү тәртибенә
4нче кушымта

2020 елда Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы
гражданнарга саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен субсидия
куллану турында хисап формасы
Субсидия
алучы
Ф.И.О.

Килешү
реквизитла
ры

Субсидия
күләме

Алучы
счетына
субсидия
керү датасы

Саву аппараты
бәясен
раслаучы
документ
реквизитлары
(квитанция,
касса һәм товар
чегы һ. б.)

Хисап
датасына
үзләштере
лмәгән
акчалар
калдыгы
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1

2

3

4

5

6

Кушымта:
сатып алынган саву аппараты бәясен раслаучы документларның күчермәләре
(квитанция, касса һәм товар чегы һ. б.);
җиһаз паспортының (саву аппаратының) күчермәсе;
сату-алу килешүе, булганда.
Раслыйм: _____________________/_____________________________/
(субсидия алучының имзасы)
(инициаллар, фамилия)
Хисап һәм кушып бирелгән документлар бирү датасы:
«____»____________20____ел

2нче кушымта
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2020 елның 7 декабрендәге
234 номерлы карары белән
расланган

Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга
2020 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен
субсидияләр бирүгә гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе
составы
Галимов Э.И.

-

Баулы
муниципаль
районы
Башкарма
комитеты
җитәкчесенең икътисадый үсеш буенча урынбасары,
комиссия рәисе;

Миңгалиева Э.С.

-

Баулы
муниципаль
районы
Башкарма
комитеты
җитәкчесенең икътисадый үсеш буенча урынбасары,
комиссия рәисе;

Каһиров Р.Ә.

-

Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының юридик
бүлеге начальнигы;
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Свежинкина Л.С.

-

Баулы муниципаль
җитәкчесе;

районы

Финанс-бюджет

палатасы

Талипов А.М.

-

Баулы муниципаль районында авыл хуҗалыгы һәм азыктөлек идарәсе начальнигы (килешү буенча).

_________________________

3нче кушымта
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2020 елның 7 декабрендәге
234 номерлы карары белән
расланган
Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга 2020
елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен субсидияләр бирүгә
гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе турында нигезләмә
1. Гомуми нигезләмәр
1.1 Әлеге Нигезләмә Баулы муниципаль районында шәхси ярдәмче хуҗалык алып
баручы гражданнарга 2020 елда саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау
өчен субсидияләр бирүгә гаризаларны карау буенча конкурс комиссиясе (алга таба Конкурс комиссиясе) эшчәнлеге тәртибен билгели.
1.2. Конкурс комиссиясе үз эшчәнлеген Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасы законнары, шулай ук әлеге Нигезләмә нигезендә гамәлгә ашыра.
1.3. Конкурс комиссиясенең персональ һәм сан составы Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты карары белән формалаштырыла һәм раслана.
1.4. Конкурс комиссиясе әгъзалары аның эшендә җәмәгать башлангычларында
катнашалар.
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2. Конкурс комиссиясенең төп функцияләре
Конкурс комиссиясенең төп функцияләре булып түбәндәгеләр тора:
А) Баулы

муниципаль районында

шәхси

ярдәмче

хуҗалык

алып баручы

гражданнарга саву аппаратлары сатып алуга чыгымнар өлешен каплау өчен субсидияләр
(алга таба - субсидияләр) бирүгә гаризаларны карау;
б) билгеләнгән формага туры килә торган гаризаларны сайлап алу;
в) субсидия бирү турында карар кабул итү.
2. Конкурс комиссиясенең хокуклары һәм бурычлары
Үз функцияләрен башкару өчен Конкурс комиссиясе хокуклы:
а) субсидия алуга дәгъва кылучылардан конкурс комиссиясе эшчәнлеген гамәлгә
ашыру өчен кирәк булган мәгълүматны билгеләнгән тәртиптә соратырга һәм алырга;
б) үз утырышларына чакырырга һәм субсидия алуга дәгъва кылучыларны тыңларга.
Конкурс комиссиясе үз функцияләрен гамәлгә ашыру өчен гражданнарга конкурсны
үткәрү датасы һәм урыны турында мәгълүмат бирүне тәэмин итәргә тиеш.
4. Конкурс комиссиясенең эш тәртибе
4.1. Конкурс комиссиясе утырышлары Баулы муниципаль районның Башкарма
комитетына претендентлардан гаризалар һәм исәп белешмәләре кергән саен үткәрелә.
4.2. Конкурс комиссиясе конкурс комиссиясе рәисеннән, конкурс комиссиясе
секретареннән һәм конкурс комиссиясе әгъзаларыннан (алга таба - Конкурс комиссиясе
әгъзалары) тора. Конкурс комиссиясе әгъзалары саны 5 кеше тәшкил итә.
4.3. Конкурс комиссиясе рәисе түбәндәгеләрне башкара:
1) Конкурс комиссиясе эшчәнлегенә гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра;
2) Конкурс комиссиясенең чираттагы (чираттан тыш) утырышын чакыру турында
карар кабул итә;
3) Конкурс комиссиясе утырышларын үткәрү урынын һәм вакытын билгели;
4) конкурс комиссиясе утырышларында рәислек итә;
5) конкурс комиссиясе утырышлары беркетмәләренә һәм карарларына имза сала;
6) конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгән карарларның үтәлешен үз
компетенциясе кысаларында контрольдә тота.
4.4. Конкурс комиссиясе секретаре түбәндәгеләрне башкара:
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1) Конкурс комиссиясе утырышын үткәрү урыны һәм вакыты турында конкурс
комиссиясе әгъзаларына хәбәр итә, аларны кирәкле белешмә-мәгълүмати материаллар
белән тәэмин итә;
2) Конкурс комиссиясенә керә торган документларны һәм материалларны кабул
итә, аларны рәсмиләштерүнең дөреслеген тикшерә, аларны конкурс комиссиясе
утырышында карау өчен әзерли;
3) Конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсен алып бара;
4)

конкурс

комиссиясе

утырышлары

беркетмәләрен

һәм

карарларын

рәсмиләштерә.
4.5. Конкурс комиссиясенең башка әгъзалары түбәндәге вәкаләтләрне гамәлгә
ашыралар:
1)

Конкурс

комиссиясе

утырышында

һәм

конкурс

комиссиясе

карарлары

проектларын әзерләүдә катнашалар;
2) Конкурс комиссиясе компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр
кертәләр;
3) Конкурс комиссиясе рәисе күрсәтмәләрен үтиләр;
4) тиешле белешмә-мәгълүмат материаллары белән танышалар.
4.6. Конкурс комиссиясе утырышы, әгәр анда конкурс комиссиясенең кимендә 2/3
әгъзасы катнашса, хокуклы була дип санала.
4.7. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш бирү юлы белән конкурс
комиссиясе утырышында катнашучыларның күпчелек тавышы белән кабул ителә. Конкурс
комиссиясе әгъзаларының тавышлары тигез булганда, конкурс комиссиясе рәисенең
тавышы хәлиткеч булып тора.
4.8. Конкурс комиссиясе әгъзалары конкурс сайлап алуының һәр критерие буенча 5
баллы шкала буенча (1дән 5 баллга кадәр), савым сыерлары саны, җир кишәрлегенә
хокук билгеләү документлары булу буенча таләпләр куелган конкурс заявкаларын
бәялиләр.
4.9. Конкурс комиссиясе конкурс гаризалары иң күп балл җыйган гариза
бирүчеләргә субсидияләр бирү турында уңай карар кабул итә. Шул ук вакытта уңай
карала торган гаризаларның саны, агымдагы елда Татарстан Республикасы бюджеты һәм
(яисә) федераль бюджет акчалары исәбеннән чараларны гамәлгә ашыруга бюджет
ассигнованиеләренең бүлеп бирелгән лимитларыннан чыгып, конкурс комиссиясе
тарафыннан билгеләнә.
4.10. Конкурс гаризаларын карау нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәге
карарлар чыгара:
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субсидия бирелә торган катнашучыларны билгеләү турында;
субсидия бирелмәүче катнашучыларны билгеләү турында.
4.11. Конкурс сайлап алуына дәгъва кылучыларның һәркайсы өчен тавыш бирү
нәтиҗәләре утырыш беркетмәсендә теркәлә һәм конкурс комиссиясе карары белән
рәсмиләштерелә.
Конкурс комиссиясе беркетмәсе карары утырышта катнашкан барлык конкурс
комиссиясе әгъзалары тарафыннан имзалана.

________________________

