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КАРАР
№ 11

Азнакай муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре”
муниципаль берҽмлеге бюджетыннан Азнакай
муниципаль районы Азнакай шҽһҽрендҽ юл
хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсе
сатып алуга бҽйле чыгымнарның бер ҿлешен
каплауга субсидиялҽр бирү тҽртибе турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең 2020елның 18 сентябрендҽге 1492 нче номерлы «Субсидиялҽр бирүне
җайга сала торган норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга, шул
исҽптҽн субсидиялҽр рҽвешендҽ грантлар бирүне, юридик затларга, индивидуаль
эшкуарларга, шулай ук физик затларга - товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр
җитештерүчелҽргҽ, һҽм Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең кайбер актларының һҽм
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең кайбер актларының үз кҿчлҽрен югалтуын тану
турында» карары нигезендҽ, карар итҽ:
1. Расларга:
-Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге
бюджетыннан 1 нче кушымта нигезендҽ Азнакай муниципаль районы Азнакай
шҽһҽрендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсе сатып алуга
бҽйле чыгымнарның бер ҿлешен каплауга субсидиялҽр бирү тҽртибен;
- 2 нче кушымта нигезендҽ, субсидия алу хокукына дҽгъва кылучы юридик
затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне, физик затларны сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы
комиссияне.
2. Бюджет турындагы карар яки бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү
турындагы карар нигезендҽ бирелергҽ тиешле субсидиялҽр турындагы мҽгълүмат,
катнашучыны сайлап алу турында мҽгълүмат (сайлап алу нҽтиҗҽлҽре буенча
бирелгҽн очракта), «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Россия
Федерациясе бюджет системасының бердҽм порталында «Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы»МКУ урнаштырыла.
3. Ҽлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында"
түбҽндҽге
веб-адрес
буенча
бастырып
чыгарырга:
http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында

Интернет-телекоммуникация
челтҽрендҽ
түбҽндҽге
веб-адрес
буенча
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемдҽ калдырам.

Җитҽкче вазыйфаларын башкаручы

Л. Ф. Миндубаева

Азнакай муниципаль районы
Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты
«______»_________2021 №______

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген
тәэмин итү өчен су-тоз эремәсе сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен
каплауга Азнакай муниципаль районы «Азнакай шәһәре» муниципаль
берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль
берҽмлеге бюджетыннан Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ Юл
хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсе сатып алуга бҽйле
чыгымнарның бер ҿлешен каплауга субсидиялҽр бирү процедурасын ҽлеге тҽртип
билгели.
1.2. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы,
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «субсидиялҽр, шул исҽптҽн субсидиялҽр, юридик
затларга, индивидуаль эшкуарларга, шулай ук товар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр
җитештерүче физик затларга субсидиялҽр рҽвешендҽ грантлар бирүне җайга салучы
норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми талҽплҽр
турында»18.09.2020 ел, №1492 карары һҽм Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
кайбер актларының һҽм Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең кайбер актларының үз
кҿчлҽрен югалтуын тану хакында " карары нигезендҽ эшлҽнде.
1.3. Субсидиялҽр «2020 - 20222 елларга Азнакай муниципаль районында юл
хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасы турында «30.12.2009 ел,
№389 карары (02.12.2020 ел, №309 карарлар редакциясендҽ) белҽн расланган «2020
- 2022 елларга Азнакай муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру»
муниципаль программасы чараларының чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанслау һҽм
чараларын гамҽлгҽ ашыру максатларында Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетына
җиткерелгҽн бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары
чиклҽрендҽ бирелҽ.
1.4. Субсидиялҽр алу хокукына түбҽндҽге критерийларга җавап бирүче
оешмалар ия:
- Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ юлларны карап тоту
буенча килешүле мҿнҽсҽбҽтлҽр булган су-тоз эремҽсен (бозлавыкка каршы сыек
материаллар) бүлү буенча хезмҽт күрсҽтүчелҽр.
1.5. Субсидиялҽр Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ Юл
хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсен сатып алу (сатып алу) ҿчен
факттагы чыгымнар (юл - урам челтҽренең асфальт-бетон катламын бетерү), лҽкин
Азнакай муниципаль районы бюджетында бу максатларга каралган акчалардан
артмаган күлҽмдҽ билгелҽнҽ.
Күрсҽтелгҽн факттагы чыгымнар документлар белҽн расланган булырга тиеш.
1.6. Субсидия билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетына, ҽлеге тҽрипнең 1.3 пунктында күрсҽтелгҽн максатларга бюджет
акчаларын баш бүлүче функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитлары чиклҽрендҽ бирелҽ.

1.7. Субсидия алучының нҽтиҗҽлелек күрсҽткече булып бюджет акчаларын
максатчан файдалану тора.
Субсидиялҽр бирү нҽтиҗҽлҽре конкрет, үлчҽмле булырга, шулай ук 1.3
пунктта күрсҽтелгҽн муниципаль программа нҽтиҗҽлҽренҽ туры килергҽ тиеш.
ҽлеге тҽртип ҽзерлҽнҽ алу каршындагы ирешү нҽтиҗҽлҽрен тиешле проектлар,
ҽһҽмияттҽге билгелҽнҽ бу килешүлҽр.
Субсидиялҽр бирү нҽтиҗҽсенҽ ирешү ҿчен кирҽкле күрсҽткечнең ҽһҽмияте
түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт булырга тиеш: Азнакай муниципаль районы юл-урам
челтҽренең асфальт-бетон катламын эшкҽртү ҿчен кулланылган су-тоз эремҽсе
күлҽме (озынлыгы километрларда), Азнакай муниципаль районы Азнакай
шҽһҽрендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен кирҽкле эшкҽртү күлҽме.
1.8. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Финансбюджет палатасы» МКУ бюджет турындагы карар яки бюджет турындагы карарга
үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар нигезендҽ бирелергҽ тиешле субсидиялҽр
турында мҽгълүмат, катнашучыны сайлап алу турында мҽгълүмат (сайлап алу
нҽтиҗҽлҽре буенча бирелҽ торган очракта) Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының сатып алу секторы бирелгҽн белешмҽлҽреннҽн чыгып, Россия
Федерациясе бюджет системасының бердҽм порталында (сайлап алу нҽтиҗҽлҽре
буенча бирелҽ) урнаштыра.
2. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе
2.1. Субсидия алуга дҽгъва итүче оешма килешү тҿзүгҽ түбҽндҽге
документларны Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар
секторына җибҽрҽ:
- ҽлеге тҽртипнең 1 нче кушымтасы нигезендҽ, билгелҽнгҽн формадагы
субсидия бирүгҽ гариза;
- субсидия күлҽмен исҽплҽү, аның күлҽмен нигезли торган мҽгълүмат (су-тоз
эремҽсен сатып алуга фактура счетын) күрсҽтеп, субсидия бирү максатларыннан
чыгып, башка мҽгълүмат);
- килешү тҿзү турында гариза (ирекле формада);
оешма җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ күчермҽсе;
гамҽлгҽ кую документларының күчермҽлҽре;
ҽлеге тҽртипнең 1.4 пунктында билгелҽнгҽн критерийларны раслый
торган документлар.
2.2. Килешү тҿзү планлаштырыла торган айның беренче числосына оешма
түбҽндҽге талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш:
оешманың салымнар, җыемнар, иминият кертемнҽре, пенялар, штрафлар,
салымнар һҽм җыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
түлҽнергҽ тиешле процентлар түлҽү буенча үтҽлмҽгҽн бурычы булмаска тиеш (ҽгҽр
мондый талҽп хокукый акт белҽн каралган булса);
оешманың субсидияне хокукый акт, субсидиялҽр, бюджет инвестициялҽре,
шул исҽптҽн башка хокукый актлар нигезендҽ бирү планлаштырыла торган шулай
ук бюджеттан хокукый акт (дҽүлҽт (муниципаль) учреждениелҽргҽ бирелҽ торган
субсидиялҽрдҽн тыш) нигезендҽ субсидиялҽр бирү планлаштырыла торган гавамихокукый берҽмлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча кичектергесез (җайга
салынмаган) башка бурыч, алынмаган керемнҽрне, субсидиялҽрне финанс белҽн
тҽэмин итү яисҽ физик затларга субсидиялҽр алучылар тарафыннан товарлар (эшлҽр

башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ) китерүгҽ бҽйле чыгымнарны каплау максатында
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына кайтарып бирү буенча срогы
чыккан бурычы булырга тиеш түгел;
оешма үзгҽртеп кору, бетерү процессында тормаска, аларга карата
банкротлык процедурасы кертелмҽгҽн, сайлап алуда катнашучының эшчҽнлеге
Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ туктатылмаган, шҽхси
эшмҽкҽрлҽр эшчҽнлеген индивидуаль эшкуар буларак туктатырга тиеш түгел;
оешманың дисквалификациялҽнгҽн затлар реестрында квалификацияле
җитҽкче, коллегиаль башкарма орган ҽгъзалары, шҽхси башкарма орган
функциялҽрен башкаручы зат яки юридик зат булган баш хисапчы, индивидуаль
эшкуар һҽм физик зат - товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр җитештерүче турында
мҽгълүматлар булырга тиеш түгел;
оешма чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында дҽүлҽт
теркҽлү урынына яисҽ Россия Федерациясе Финанс министрлыгы раслаган
дҽүлҽтлҽр һҽм территориялҽр исемлегенҽ кертелгҽн чит ил юридик затларының
катнашу ҿлеше булган тулаем алганда 50 проценттан артып киткҽн салым салуның
ташламалы салым режимы һҽм (яисҽ) финанс операциялҽрен уздырганда
мҽгълүматны ачуны һҽм тапшыруны күздҽ тотмаган (офшор зоналары) Россия
юридик заты булырга тиеш түгел.
оешма җирле бюджеттан акча алмый, аннан хокукый акт нигезендҽ, хокукый
акт белҽн билгелҽнгҽн максатларга субсидия бирү планлаштырыла.
2.3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар
секторы гаризалар кабул итҽ, тикшерҽ һҽм кергҽн заявкаларны терки.
Гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 2 эш кҿне эчендҽ Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы Субсидия алу хокукына
дҽгъва кылучы оешманы (алга таба - комиссия) сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы
оешманы сайлый һҽм ҽлеге Тҽртипнең 2.2 пунктында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килмҽгҽн очракта килешү тҿзү турында яисҽ килешү тҿзүдҽн баш тарту турында
беркетмҽ рҽвешендҽ карар кабул итҽ.
Комиссия карары кабул ителгҽннҽн соң 1 эш кҿне дҽвамында Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы субсидия
алучыга кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ.
Субсидиялҽр бирү турында карар кабул иткҽндҽ сатып алулар секторы
беркетмҽсе Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исҽп-хисап
бүлегенҽ җибҽрелҽ.
2.4. Субсидиялҽр алуга дҽгъва итүче оешма тарафыннан Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы тарафыннан Комиссиягҽ
карауга тапшырылган документлар Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының исҽп-хисап бүлегенҽ саклауга җибҽрелҽ.
2.5. Эш башкару һҽм комиссия секретариаты Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетының сатып алулар секторына йҿклҽнҽ.
Комиссиянең тҿп секретаре вакытлыча булмаганда, аның бурычлары Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы белгече - резерв
составы комиссиясе секретаренҽ йҿклҽнҽ.
2.6. Субсидия бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:

субсидия алучы тарафыннан
тапшырылган документларның ҽлеге
тҽртипнең 2.2 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве, документларны
тапшырмау (тулы күлҽмдҽ бирелмҽү);
субсидия алучы тарафыннан бирелгҽн мҽгълүматның дҿрес булмавы
фактын билгелҽү.
2.7. Субсидия Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты һҽм субсидия
алучы оешма арасында Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле
бюджетыннан субсидия (килешүгҽ Ҿстҽмҽ килешү, шул исҽптҽн килешүне ҿзү
турында ҿстҽмҽ килешү) бирү турындагы килешү нигезендҽ, муниципаль
берҽмлекнең финанс органы - «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының Финанс - бюджет палатасы» МКУ тарафыннан билгелҽнгҽн
типлаштырылган форма нигезендҽ, субсидиянең тиешле тҿре ҿчен бирелҽ (алга таба
- килешү), шул исҽптҽн, «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең чыгым
йҿклҽмҽлҽрен финанс ягыннан тҽэмин итү чыганагы буларак, җирле бюджеттан
бирелҽ торган субсидиягҽ муниципаль район бюджетыннан максатчан билгелҽнеше
булган бюджетара трансфертлар, дҽүлҽт серен саклау турындагы талҽплҽрне үтҽп,
«Электрон бюджет»иҗтимагый финанслар белҽн идарҽ итүнең дҽүлҽт
интеграциялҽнгҽн мҽгълүмат системасында тҿзелҽ.
2.8. Ҽлеге документның 1.4 пунктында күрсҽтелгҽн сайлап алу
категориялҽренҽ һҽм (яисҽ) критерийларына туры килгҽн субсидиялҽр алучыга
чираттагы финанс елында субсидия бирү, ҽлеге документның 1.3 пунктында
күрсҽтелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ агымдагы
финанс елында аны бирү мҿмкин булмаган очракта, күрсҽтелгҽн категориялҽргҽ һҽм
(яисҽ) сайлап алу критерийларына кабат тикшерүдҽн башка гамҽлгҽ ашырыла.
2.9. Субсидия бирү турындагы килешүдҽ түбҽндҽгелҽр каралырга тиеш:
- якларның хокуклары һҽм бурычлары, хисап бирү шартлары һҽм тҽртибе,
килешүнең гамҽлдҽ булу вакыты, килешүгҽ ҿстҽмҽ килешүнең гамҽлдҽ булу
вакыты, аның үтҽлешен контрольдҽ тоту, якларның җаваплылыгы, бүлеп бирелгҽн
субсидиянең нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелегенҽ ирешү, килешүне ҿзү тҽртибе,
килешүгҽ ҿстҽмҽ килешүне ҿзү тҽртибе, агымдагы финанс елында субсидия алучы
тарафыннан хисап елында файдаланылмаган субсидия калдыгын кире кайтару
тҽртибе, килешүнең гамҽлдҽ булу срогы, якларның җаваплылыгы;
- Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең
ҽлеге субсидиялҽр бирү буенча чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанс ягыннан тҽэмин итү
чыганагы булып, җирле бюджеттан субсидиялҽр бирү турында килешүлҽр тҿзү
турындагы талҽп - максатчан билгелҽнештҽге бюджетара трансфертлар булса,
җирле бюджеттан субсидиялҽр бирү турында килешүлҽр тҿзү турындагы талҽп Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең
чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанс ягыннан тҽэмин итү чыганагы булып җирле
бюджеттан субсидиялҽр бирү турында килешүлҽр тҿзү.;
- баш бүлүчегҽ, бюджет акчаларын алучы буларак, моңа кадҽр җиткерелгҽн
бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитларын киметкҽн очракта, килешүдҽ билгелҽнгҽн
күлҽмдҽ субсидия бирү мҿмкин булмауга китерҽ торган, килешүнең яңа шартларын
килештерү яки яңа шартлар буенча килешүгҽ ирешкҽндҽ килешүне ҿзү турында
шартларны килешүгҽ кертү турында талҽп.
2.10. Субсидиялҽр Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының исҽп
һҽм хисап бүлеге тарафыннан комиссия карары кабул ителгҽннҽн соң ун эш

кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, аның 2.1 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча күчерелҽ. бу максатларга Азнакай муниципаль
районы бюджетында каралган акчалар чиклҽрендҽ Россия Федерациясе Үзҽк банкы
учреждениелҽрендҽ яки кредит оешмаларында субсидия алучы тарафыннан ачылган
исҽп-хисап яки корреспондент счетларына.
2.11. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты һҽм «Азнакай
муниципаль районы Контроль-хисап палатасы «МКУ аларны алучыларга
субсидиялҽр бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен мҽҗбүри рҽвештҽ
тикшерҽлҽр.
2.12. Субсидия бирү турындагы Килешүнең шарты булып Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитеты, «Азнакай муниципаль районы Контрольхисап палатасы «МКУ һҽм» Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Финанс-бюджет палатасы «МКУ тарафыннан Азнакай муниципаль районының 1.3
пункты нигезендҽ Азнакай шҽһҽрендҽ Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен сутоз эремҽсе сатып алуга бҽйле чыгымнарның бер ҿлешен каплауга субсидиялҽр
бирү максатларының, шартларының һҽм тҽртибенең үтҽлешен мҽҗбүри тикшерүлҽр
уздыру тора., 1.4. шулай ук, кирҽк булганда, оешма тарафыннан ҿстҽмҽ хисап бирү
сроклары һҽм формалары.
3. Хисапка таләпләр
3.1. Субсидия алучы, килҽсе елның 15 февраленнҽн дҽ соңга калмыйча, хисап
елыннан соң (муниципаль берҽмлекнең финанс органы - «Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының Финанс - бюджет палатасы» МКУ) Азнакай
муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан
бирелгҽн субсидиядҽн файдалану турында хисап бирергҽ тиеш.
Субсидия алучы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетына хисап бирҽ:
- субсидия бирелҽ торган чыгымнарның юнҽлешлҽре турында;
- фактта башкарылган чыгымнарны раслый торган документлар исемлеге,
шулай ук кирҽк булганда, мондый документларга карата талҽплҽр турында.
3.2. Хисапка карата талҽплҽр:
- субсидия алучы тарафыннан ҽлеге тҽртипнең 1.7 пунктында күрсҽтелгҽн
нҽтиҗҽлҽргҽ һҽм күрсҽткечлҽргҽ ирешү турында хисап бирү тҽртибен һҽм
срокларын билгелҽү,
- финанс белҽн тҽэмин итү чыганагы булып субсидия торган чыгымнарны
гамҽлгҽ ашыру турында, муниципаль берҽмлекнең финанс органы - «Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районының Финанс - бюджет палатасы "МКУ
тарафыннан билгелҽнгҽн килешүлҽрнең типлаштырылган рҽвешлҽре буенча,
килешүлҽрнең типлаштырылган рҽвешлҽре буенча, Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы" МКУ,
- бюджет акчаларын алучы буларак баш бүлүченең, субсидия алучы
тарафыннан ҿстҽмҽ хисап бирү срокларын һҽм рҽвешлҽрен килешүдҽ билгелҽү
хокукы.
4. Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшереп
торуны гамәлгә ашыру һәм аларны бозган өчен җаваплылык таләпләре
4.1. Субсидия алучы тарафыннан аны бирү шартларын бозган очракта,
субсидияне күчерү җитешсезлеклҽрне бетергҽнчегҽ кадҽр туктатыла.

4.2. Субсидиялҽр бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен үтҽүне
тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру һҽм аларны бозган ҿчен җаваплылыкны үз эченҽ
ала:
а) Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең Контроль-хисап палатасы» МКУ,
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы»
МКУ тарафыннан субсидия алучылар тарафыннан субсидиялҽр бирү шартларын,
максатларын һҽм тҽртибен үтҽү буенча мҽҗбүри тикшерү уздыру;
б) субсидиялҽр бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен бозган очракта
җаваплылык чаралары кулланыла:
- «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенҽ субсидиялҽр бирүне талҽп иткҽн
кҿннҽн алып 60 кҿн эчендҽ субсидия алучы тарафыннан субсидия бирелгҽндҽ, шул
исҽптҽн бюджет акчаларын баш бүлүче буларак «Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы «муниципаль берҽмлегенең Контроль-хисап палатасы» МКУ
һҽм субсидия алучылар тарафыннан үткҽрелгҽн тикшерүлҽр, шулай ук ҽлеге
тҽртипнең 1.7 пунктында күрсҽтелгҽн нҽтиҗҽлҽр һҽм күрсҽткечлҽргҽ ирешмҽгҽн
очракта, субсидия алучы тарафыннан билгелҽнгҽн шартлар бозылган очракта,
субсидия тҽртибе.
4.3. Хисап елында кулланылмаган субсидия калдыгы, субсидия бирү
турындагы килешүдҽ каралган очракларда, агымдагы финанс елының беренче 15 эш
кҿне дҽвамында Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык
Департаментының территориаль бүлегендҽ ачылган Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетының шҽхси счетына күчерү юлы белҽн килүче елның 1
гыйнварына кадҽр Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль
берҽмлеге бюджетына субсидия алучы тарафыннан кире кайтарылырга тиеш.
4.4. Субсидия алучының күрсҽтелгҽн акчаларны Азнакай муниципаль
районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына кире кайтарудан
баш тарткан очракта, аларны түлҽттерү суд тҽртибендҽ башкарыла.

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль
берҽмлеге бюджетыннан Азнакай муниципаль районы Азнакай
шҽһҽрендҽ Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсе
сатып алуга бҽйле чыгымнарның бер ҿлешен каплау ҿчен
субсидиялҽр бирү тҽртибенҽ 1 нче кушымта

Юридик затларны, шҽхси эшмҽкҽрлҽрне, физик
затларны сайлап алуны гамҽлгҽ ашыручы
комиссиягҽ,
субсидия алу хокукына дҽгъва итүчелҽр
______________________________
(оешма атамасы)
адрес: _______________________
«___» _________________20___ ел

ГАРИЗА
субсидия бирүгҽ
Суммада субсидия бирүне (күчерүне) тҽэмин итүегезне сорыйм
_______________________________________________________________
(сан белҽн һҽм язмача)

Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ Юл хҽрҽкҽте иминлеген
тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсе сатып алуга бҽйле чыгымнарның бер ҿлешен каплау
ҿчен каралган.
Тотылган чыгымнарны исҽплҽү: су-тоз эремҽсен (бозлавыкка каршы сыек
материаллар) сатып алуга фактура счетлары һҽм субсидиялҽр бирү максатларыннан
чыгып башка мҽгълүмат.
Документлар:
Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ Юл хҽрҽкҽте иминлеген
тҽэмин итү ҿчен су-тоз эремҽсе сатып алуга бҽйле чыгымнарны раслаучы документлар.
Җитҽкче
____________________________
(имза)
Баш хисапчы
____________________________
(имза)

Азнакай муниципаль районы
Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты
карарына 2 нче кушымта «____»__________ 2021 №______

Субсидия алу хокукына дәгъва итүчеләр
юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне, физик затларны сайлап алуны
гамәлгә ашыручы комиссия составы
Комиссия рәисе:
Газизова О. Н.

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты
җитҽкчесенең икътисад һҽм финанслар буенча
урынбасары (килешү буенча);
Комиссия рәисе урынбасары:
Ханнанов Р. Р.
Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты
җитҽкчесенең инфраструктура үсеше мҽсьҽлҽлҽре буенча
урынбасары (килештерү буенча);
Комиссия секретаре: (төп состав)
Шҽйхиева Р. Э.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
сатып алулар секторы мҿдире
(килешү буенча)
(резерв состав)
Шҽйхетдинова Р. А.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
сатып алулар секторының ҽйдҽп баручы белгече
(килешү буенча)
Комиссия әгъзалары:
Ахунҗанов Ф. Ф.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
шҽһҽр хуҗалыгы бүлеге начальнигы;
Л.М.Ҽхмҽдишина
Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы рҽисе
(килешү буенча);
Дҽүлҽтшина Л. М.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ бүлеге башлыгы (килешү
буенча);
Җиһаншина З. Т.
"Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы"
МКУ рҽисе урынбасары
(килешү буенча);
Шҽйдуллина Л. З.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетының исҽп-хисап бүлеге башлыгы
(килешү буенча).

