СОВЕТ
СТАРОКУКЛЮКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛАБУЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
№ 37

с. Старый Куклюк

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛАБУГА
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ КУКЛЕК
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ
КАРАР
“ 24” августа 2021 года

Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга
муниципаль районы авыл җирлекләренә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү, шул исәптән
социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча җирле үзидарә органнары
вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында
субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары турында Нигезләмә

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 9 һәм 142.3 статьялары, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 65
статьясындагы 5 ӛлеше, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы
Иске Күклек авыл җирлегендә бюджет процессы турындагы Нигезләмә, Иске
Күклек авыл җирлеге Советы, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы, Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы, Татарстан Республикасы
Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге
Карар:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен
башкарганда, шул исәптән социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап
тоту буенча барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен финанслашу
максатларында Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга
муниципаль районы авыл җирлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы
Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан
субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары турындагы нигезләмәне (1 нче кушымта)
раслау хакында" 2008 ел, 31 декабрь, 999 нчы карары
2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш һәм үз гамәлен 2021 елның 1
гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мӛнәсәбәтләренә тарата.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Иске Күклек авыл җирлеге
башлыгына йӛкләнде.

Рәисе

А. Б. Бахметов

1 нче кушымта
Иске Күклек авыл советы карары буенча
Алабуга муниципаль районы авыл җирлеге башлыгы
Татарстан Республикасы Президенты
2021 елның 24 августы, № 37
Эш
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Иске Күклек
авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм
Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре бюджетларына җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда
барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен финанслашу максатларында, шул
исәптән социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча да,
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге
бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары турында
1. Гомуми нигезләмәләр
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 9 һәм 142.3 статьялары, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 65
статьясындагы 5 ӛлеше, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районының Иске Күклек авыл җирлегендә бюджет процессы турындагы
Нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының
Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе һәм
шартлары билгеләнә (алга таба-Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районының Иске Күклек авыл җирлеге – Иске Күклек авыл җирлеге) Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл
җирлекләре бюджетларына, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча
җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган чыгым
йӛкләмәләрен финанслашу максатларында, шул исәптән социаль-мәдәни
юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча (алга таба – субсидияләр).
2. Субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары
2.1. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда
барлыкка килгән чыгым йӛкләмәләрен финанслашу максатларында бирелә, шул
исәптән социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча да.
2.2. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре

бюджетларына субсидияләр Иске Күклек авыл җирлеге бюджетының керемнәре
хисабына гамәлгә ашырыла.
2.3. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм
Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре бюджетларының керем ӛлешендә
бюджетларның керемнәре классификациясе нигезендә чагыла.
2.4. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр, шул исәптән Иске Күклек авыл җирлегенең
муниципаль программаларын, ведомство максатчан программаларын гамәлгә
ашыру кысаларында бирелә.
2.5. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр күләмен исәпләү әлеге Нигезләмәнең 1 нче
кушымтасы нигезендә методика нигезендә башкарыла.
2.6. Субсидияләр күләме Иске Күклек авыл җирлегенең чираттагы финанс
елына һәм план чорына бюджеты турындагы карарда яки Чираттагы финанс
елына һәм план чорына Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты турындагы карарга
үзгәрешләр кертү юлы белән һәм Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты
чыгымнарының җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр кертү юлы белән раслана.
2.7. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр Иске Күклек авыл җирлегенең чираттагы финанс
елына һәм план чорына бюджеты турында карар белән расланган сумма
чикләрендә һәм Иске Күклек авыл җирлеге карары нигезендә бирелә.
2.8. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан субсидияләр Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл
җирлекләре бюджетларына Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты һәм
Алабуга муниципаль районы Башкарма комитеты, авыл җирлекләре башкарма
комитетлары арасында тӛзелгән килешүләр нигезендә бирелә.
2.9. Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль
районы авыл җирлекләре бюджетларына субсидияләр бирү турындагы килешүдә
түбәндәге нигезләмәләр каралырга тиеш::
1) субсидияләрнең максатчан билгеләнеше;
2) субсидияләр бирү һәм аларны тоту шартлары;
3) субсидияләр бирүгә каралган бюджет ассигнованиеләре күләме;
4) субсидияләр күчерү тәртибе;
5) субсидияләр бирү һәм аларны тоту ӛчен билгеләнгән шартларны үтәүне
тикшереп тору тәртибе;
7) финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Субсидия торган чыгымнарны
гамәлгә ашыру турында хисап бирү сроклары һәм тәртибе;
8) башка шартлар.
2.10. Килешүләр тӛзү тәртибе Иске Күклек авыл җирлеге Уставы һәм (яки)
Иске Күклек авыл җирлеге Советының норматив хокукый актлары белән
билгеләнә.

2.11. Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга
муниципаль районы авыл җирлекләре бюджетларына субсидияләр бирү
турындагы килешү проектын әзерләү Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты
акчаларын баш бүлүче һәм субсидияләр күчерүче Иске Күклек авыл җирлеге
башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла.
2.12. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль
районы, Алабуга шәһәре һәм Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр Алабуга муниципаль районы белән агымдагы елның
25 числосына кадәр ай саен килешү тӛзегәннән соң бирелә.
2.13. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан субсидияләр Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына
Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарәсенең территориаль
органнары счетларына күчерелә.
2.14. Чираттагы финанс елының 1 гыйнварына кулланылмаган субсидияләр
калдыклары буенча операцияләр (Россия Федерациясе Бюджет кодексының 242
статьясындагы 5 пункты нигезендә):
1) агымдагы финанс елының 1 гыйнварына кулланылмаган Иске Күклек
авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм
авыл җирлекләре бюджетларына күчерелгән субсидияләр агымдагы финанс
елының беренче 15 эш кӛне дәвамында Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты
кеременә кире кайтарылырга тиеш.
2) Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты акчаларының баш администраторы
тарафыннан хисап финанс елында файдаланылмаган әлеге пунктның 1
пунктчасында күрсәтелгән субсидияләргә ихтыяҗ булу (булмау) турында Карар
кабул итү, шулай ук аларны Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм
авыл җирлекләре бюджетларына кире кайтару, аларга ихтыяҗ булу турында
Карар кабул иткәндә, әлеге акчалар Иске Күклек авыл җирлеге бюджетына кергән
кӛннән алып 30 эш кӛненнән дә соңга калмыйча, Алабуга муниципаль районы һәм
Алабуга шәһәре муниципаль районы бюджетларының чыгымнары турындагы
хисап нигезендә, Алабуга муниципаль районы, финанс белән тәэмин итү
чыганагы булып әлеге субсидияләр, килешүдә билгеләнгән тәртиптә һәм формада
бирелгән.
3) Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты акчаларының баш администраторы
карары нигезендә, Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл
җирлекләре бюджетларыннан максатчан билгеләнеше булган һәм финанс органы
белән билгеләнгән тәртиптә килешенеп, хисап финанс елында кулланылмаган
Иске Күклек авыл җирлеге бюджетларыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына күчерелгән һәм алар
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә файдаланылмаган субсидияләргә ихтыяҗ булу
турында, күрсәтелгән бюджетара трансфертларның калдыкларыннан артмаган
күләмдә акчалар агымдагы финанс елында Алабуга муниципаль районы, Алабуга
шәһәре һәм муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре
бюджетларының әлеге субсидияләрне бирү максатларына туры килә торган
чыгымнарын финанс белән тәэмин итү ӛчен Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларының
чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итү ӛлешендә) хупларга.

4) әлеге пунктның 3) пунктчасында каралган карарлар кабул итү тәртибе
җирле бюджетлардан бюджетара трансфертларны кире кайтару тәртибен җайга
салучы җирле администрациянең муниципаль хокукый актлары белән билгеләнә.
5) 1 гыйнвар торышына файдаланылмаган субсидияләр калдыгы Иске
Күклек авыл җирлеге бюджеты кеременә күчерелмәгән очракта, әлеге акчалар
Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты кеременә Россия Федерациясе бюджет
законнарында билгеләнгән тәртиптә алынырга тиеш.
2.15. Субсидияләр Иске Күклек авыл җирлеге бюджетына кире
кайтарылырга тиеш:
- ачыклау, аларны максатчан куллану;
- хисап тапшырмау;
- дӛрес булмаган мәгълүмат һәм хисап бирү.
2.16. Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре, авыл җирлекләре
субсидияләрен ирекле тәртиптә кире кайтармаган очракта, күрсәтелгән акчалар
Иске Күклек авыл җирлеге бюджетына законнарда билгеләнгән тәртиптә
түләттерелергә тиеш.
3. Субсидияләрдән файдалану буенча Контроль һәм хисап
3.1. Субсидияләрнең кулланылышын Иске Күклек авыл җирлеге башкарма
комитеты тикшереп тора.
3.3. Субсидияләрдән файдалану турында хисап Алабуга муниципаль
районының Иске Күклек авыл җирлегенә Финанс-бюджет палатасы тарафыннан
килешүдә билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча тапшырыла.

1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы Иске Күклек авыл җирлеге
бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре
бюджетларына җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле
үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә
барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен
финанслашу максатларында, шул исәптән
социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне
карап тоту буенча субсидияләр бирү тәртибе һәм
шартлары турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
Методика
бюджеттан бирелә торган субсидияләр күләмен исәпләү
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл
җирлеге бюджетларына Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә
барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен финанслашу максатларында, шул
исәптән социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча да,
җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган чыгым
йӛкләмәләрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына
1. Әлеге Методика Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районының Иске Күклек авыл җирлеге (алга таба – Иске Күклек авыл җирлеге)
бюджетыннан Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл
җирлекләре бюджетларына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча
җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган чыгым
йӛкләмәләрен финанслашу максатларында, шул исәптән социаль-мәдәни
юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча бирелә торган субсидияләрнең
гомуми күләмен исәпләү ӛчен билгеләнгән.
2. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда
барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен финанслашу максатларында
субсидияләр күләме, шул исәптән, социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне
карап тоту буенча ел саен Иске Күклек авыл җирлегенең чираттагы финанс елына
һәм план чорына бюджеты проектын тӛзегәндә Иске Күклек авыл җирлегенең
суммар ихтыяҗларын һәм керем мӛмкинлекләрен бәяләүдә аермадан чыгып
билгеләнә.
3. Иске Күклек авыл җирлеге бюджетыннан Алабуга муниципаль районы,
Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына субсидияләр күләме җирле
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен

башкарганда барлыкка килә торган чыгым йӛкләмәләрен финанслашу
максатларында, шул исәптән социаль-мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап
тоту буенча чыгым йӛкләмәләрен финанслашу максатларында түбәндәге формула
буенча билгеләнә::
S = (Д1 + Д2) – (Р + С),
где:
S-Алабуга муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре
бюджетларына җирлек бюджетыннан бирелә торган субсидия күләме;
Д1 - җирлекнең Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар һәм җыемнар
турындагы законнар һәм башка мәҗбүри түләүләр турындагы законнар нигезендә
беркетелгән керемнәре;
Д2-җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә Алабуга муниципаль
районыннан (Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән) дотацияләр;
Р-Алабуга муниципаль районының берләштерелгән бюджетын формалаштыруга
бердәм тӛп алымнар нигезендә тӛзелгән җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл
итүгә җирлек бюджеты чыгымнары;
С – җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе субъекты бюджетына күчерелергә
тиешле субсидияләр, Россия Федерациясе субъекты бюджеты турында Россия
Федерациясе субъекты законы нигезендә.

Приложение №2
к Положению о порядке и условиях
предоставления
Субсидий
из
бюджета
Старокуклюкского
сельского
поселения
Елабужского
муниципального
района
Республики Татарстан бюджетам Елабужского
муниципального района, города Елабуга и
сельских поселений в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения, в том числе по
содержанию
учреждений
социальнокультурной направленности
ТИПЛАШТЫРЫЛГАН ФОРМАСЫ
Бюджеттан субсидияләр бирү турында килешүләр
Иске Күклек авыл җирлеге
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы бюджетына Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына җирле
үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган чыгым
йӛкләмәләрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы, Алабуга шәһәре һәм авыл җирлекләре бюджетларына
субсидияләр бирү (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә)
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча, шул исәптән социальмәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча да, җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү буенча да
«__» _____________ 20__Казан шәһәре ______________
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл
җирлеге башкарма комитеты, алга таба - » авыл җирлеге " дип атала
___________________________________________________________________
(авыл җирлеге башкарма хакимияте органы җитәкчесе яисә аның вәкаләтле
вәкиле вазыйфасы атамасы)
__________________________________________ гамәлдәге _
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы-булганда)
нигез __________________________________________________________,

(башкарма хакимият органы турында нигезләмә, ышанычнамә, боерык яки
вәкаләтләрен раслаучы башка документ)
бер яктан, Алабуга муниципаль районы Башкарма комитеты, алга таба
«Район/авыл җирлеге» дип аталучы авыл җирлеге башкарма комитеты
йӛзендә______________________________________________
(муниципаль хакимиятнең башкарма органы җитәкчесе яисә ул вәкаләтле
зат исеме)
____________________________________________________ гамәлдәге _
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы-булганда)
нигез __________________________________________________________,
(устав, ышанычнамә яки вәкаләтләрне раслаучы башка документ)
икенче яктан, алга таба " яклар» дип аталган уртак телгә алынганда, Россия
Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон, Совет карары нигезендә, Совет карары белән
___________________________________________________________________
(шәһәр, авыл җирлегенең вәкиллекле органы исеме)
янында«___»
_____________
№
___
«___________________________________»,
(Чираттагы елга шәһәр һәм авыл җирлеге бюджеты турында карар
(икенче абзац 2013 елның 16 октябрендәге 79-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә)
түбәндәгеләр турында әлеге Килешү тӛзелде.
1. Килешү Предметы
1.1. Килешү предметы булып, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү
буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен башкарганда, шул исәптән социаль
– мәдәни юнәлештәге учреждениеләрне карап тоту буенча барлыкка килә торган
чыгым йӛкләмәләрен финанслашу максатларында, җирлекләр бюджетыннан
бюджет чыгымнарын классификацияләү кодлары буенча (алга таба-БК
кодлары)бюджет йӛкләмәләре лимитлары нигезендә җирлекләр бюджетына
субсидияләр бирү тора (алга таба – БК кодлары).:
җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүченең коды_________________, _ _ _
_ _ _ _ ___________,
максатчан мәкалә ______________, чыгымнар тӛре_____________.
2. Районның чыгым йӛкләмәләрен финанс белән тәэмин итү,
аларны үтәү максатларында субсидияләр бирелә
2.1. Җирлек бюджетыннан район бюджетына бирелә торган субсидиянең
гомуми күләме әлеге килешү нигезендә тәшкил итә:
_ _ _ _ _ _ ___________ (______________) _ _ _ _ _ _ _ Тиен,
(суммасы прописью)
_ _ _ _ _ _ ___________ (______________) _ _ _ _ _ _ _ Тиен,
(суммасы прописью)
_ _ _ _ _ _ ___________ (______________) _ _ _ _ _ _ _ Тиен;

(суммасы прописью)
3. Субсидия бирү тәртибе, шартлары һәм аны күчерү сроклары
3.1. Субсидияләр җирлек Советының финанс елына һәм план чорына
бюджет турында (җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасы) карарында
каралган бюджет ассигнованиеләре һәм җирлекнең бюджет йӛкләмәләре
лимитлары чикләрендә бирелә.
3.2. Субсидияләр түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә:
а) районда үтәлеше максатларында субсидияләр бирелә торган чыгым
йӛкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет ассигнованиеләре булу, әлеге
килешүнең 2.1 пунктында каралган күләмдә;
б) район тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә бәйле
чыгымнарны гамәлгә ашыру;
в) субсидиядән файдалану турында район тарафыннан Хисап Бирү.
г) _________________________________________________________.
3.3. 1.1 пунктында күрсәтелгән чыгым йӛкләмәләрен үтәү ӛчен җирлек
бюджетыннан район бюджетына бирелә торган субсидияләрне күчерү. килешү
нигезендә ай саен 25 числога кадәр, җирлек бюджетының керем ӛлешенең фактик
үтәлешен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
4. Якларның Үзара Хезмәттәшлеге
4.1. Авыл җирлеге йӛкләнә:
4.1.1. Район тарафыннан әлеге килешүдә билгеләнгән субсидияләр бирү
шартларын тәртиптә һәм үтәгәндә, финанс елына һәм план чорына 20 _ _ _ _ _ _ _
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ еллар план чорына бюджет йӛкләмәләре лимитлары
чикләрендә район бюджетына субсидияләр бирүне тәэмин итәргә.
4.1.2. Субсидияләр бирү шартларын һәм әлеге Килешүдә каралган башка
йӛкләмәләрне үтәүне контрольдә тоту.
4.1.3. Субсидияләр бирү туктатылган очракта, районга мондый
туктатылуның сәбәпләре турында хәбәр итәргә кирәк.
4.1.4. Әлеге килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә мӛрәҗәгать алынганнан соң
5 эш кӛне эчендә әлеге килешүнең үтәлешенә бәйле мәсьәләләр буенча районга
аңлатмалар бирергә.
4.1.5. Россия Федерациясе бюджет законнарында һәм әлеге килешүдә
билгеләнгән башка йӛкләмәләрне үтәү:
4.1.5.1. ____________________________________________________;
4.1.5.2. ____________________________________________________.
4.2. Авыл җирлеге хокуклы:
4.2.1. Районнан субсидия бирү шартларын һәм килешүдә каралган башка
йӛкләмәләрне үтәүне контрольдә тоту ӛчен кирәкле документлар һәм
материалларны, шул исәптән бухгалтерлык исәбе һәм субсидия бирү шартларын
үтәүгә бәйле беренчел документацияне соратып алырга.
4.2.2. Россия Федерациясе бюджет законнарында һәм әлеге килешүдә билгеләнгән
башка хокукларны гамәлгә ашыру:
4.2.2.1. ____________________________________________________;

4.2.2.2. ____________________________________________________.
4.3. Район бурычлы:
4.3.1. Әлеге килешүнең 3.2 пунктында билгеләнгән субсидия бирү шартларын
үтәүне тәэмин итәргә.
4.3.2. Субсидия бирү тәртибе һәм шартлары турындагы Нигезләмәдә җирлек
бюджетына акчаларны кире кайтару турындагы нигезләмәләр каралса, җирлек
бюджетына акчаны кире кайтару буенча җирлек таләпләрен үтәүне тәэмин итәргә.
4.3.3. Субсидияләр алынган елдан соң килә торган елның 15 гыйнварыннан да
соңга калмыйча, әлеге килешүгә кушымта нигезендә субсидия чыгымнары
турында хисапларны җирлеккә электрон документ рәвешендә тапшыруны тәэмин
итәргә;;
4.3.4. Запрос алынган очракта, җирлеккә субсидияләр бирү шартларын һәм әлеге
Килешүдә каралган башка йӛкләмәләрне, шул исәптән бухгалтерлык исәбе һәм
субсидия бирү шартларын үтәү белән бәйле беренчел документацияне, район
тарафыннан үтәүне тикшереп тору ӛчен кирәкле документлар һәм материалларны
тапшыруны тәэмин итәргә.
4.3.5. Хисап чорыннан соң килүче финанс елының 1 гыйнварына кадәр
файдаланылмаган, Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгеләнгән
срокларда субсидия акчаларының калган ӛлешен җирлек бюджетына кире
кайтарырга.
4.3.6. Россия Федерациясе бюджет законнарында һәм әлеге килешүдә билгеләнгән
башка йӛкләмәләрне үтәү:
4.3.6.1. ___________________________________________________;
4.3.6.2. ___________________________________________________.
4.4. Район хокуклы:
4.4.1. Әлеге килешүнең үтәлеше белән бәйле аңлатмаларны сорап, җирлеккә
мӛрәҗәгать итәргә.
4.4.2. Россия Федерациясе бюджет законнарында һәм әлеге килешүдә билгеләнгән
башка хокукларны гамәлгә ашыру:
4.4.2.1. ___________________________________________________;
4.4.2.2. ___________________________________________________.
5. Ответственность Сторон
5. Якларның Җаваплылыгы
5.1. Әлеге килешү буенча үз вазыйфаларын үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән
очракта яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы.
6. Йомгаклау нигезләмәләре
6.1. Әлеге Килешүне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә яклар арасында барлыкка
килә торган бәхәсләр алар тарафыннан, мӛмкин булганча, беркетмәләрне яки
башка документларны рәсмиләштерү юлы белән сӛйләшүләр алып бару юлы
белән хәл ителә. Яклар арасындагы бәхәсләрне суд тәртибендә хәл итәләр.
6.2. Әлеге Килешү рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң үз
кӛченә керә.

Әлеге Килешү һәр як исеменнән эш итәргә хокуклы затлар тарафыннан имзалана
һәм яклар тарафыннан әлеге килешү буенча үз йӛкләмәләренең тулысынча
үтәлүенә кадәр гамәлдә була.
Әлеге Килешү предметы буенча яңа килешү тӛзелгән очракта якларның әлеге
килешү буенча йӛкләмәләре туктатыла.
6.3. Әлеге килешүне үзгәртү яклар инициативасы буенча гамәлгә ашырыла һәм
әлеге килешүгә Ӛстәмә килешү рәвешендә рәсмиләштерелә.
6.4. Әлеге килешүнең ӛзелүе якларның үзара ризалыгы белән мӛмкин.
7. Якларның түләү реквизитлары:
Исем
Авыл җирлекләре
Наименование
Поселения

Наименование Района/поселения

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения
Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

БИК и наименование учреждения
Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП администратора доходов
бюджета субъекта Российской
Федерации
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации
доходов, по которому учитываются
средства Субсидии, поступившей в
бюджет Района

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
Поселения
_____________ / _______________
(подпись)
(инициалы,

Сокращенное наименование
Района/поселения
_____________ / _______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

фамилия)

Приложение
№1
к
Соглашению
о
предоставлении Субсидии из бюджета
Старокуклюкского
сельского
поселения
Елабужского
муниципального
района
Республики Татарстан бюджетам Елабужского
муниципального района, города Елабуга и
сельских поселений в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения, в том числе по
содержанию
учреждений
социальнокультурной направленности
Отчет
о расходах бюджетов Елабужского муниципального района, города Елабуга и
сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, в том числе на содержание учреждений
социально-культурной направленности
по состоянию на _______________20__ года
Периодичность: годовая
Ед.изм. Рублей
Фактически
Фактически
Остаток
поступило по использовано средств по
Направление Предусмотрено
состоянию на средств на состоянию на
расходов
средств
отчетную
отчетную
отчетную
дату
дату
дату
Руководитель исполнительного комитета
Елабужского муниципального района _____________ ______________
(подпись)
Председатель Финансово-бюджетной палаты___________ ______________

(подпись)
Исполнитель___________________________
(Ф.И.О., должность, подразделение)

