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Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 29 агустындагы 

26/6 карары белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлегендǝ бюджет процессы 

турындагы Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү 

хакында  

 

2017 елныӊ 18 июлендǝге «Россия Федерациясенеӊ Бюджет кодексына hǝм  

«Россия Федерациясенеӊ Бюджет кодексына үзгǝрешлǝр кертү hǝм Россия 

Федерациясе закон актларыныӊ кайбер положениелǝрен гамǝлдǝн чыккан дип тану 

турындагы» Федераль законныӊ 3 нче маддǝсенǝ үзгǝрешлǝр кертү турында» 178-

ФЗ санлы Федераль законга нигезлǝнеп,  

Шǝhǝр Советы 

КАРАР бирде: 

 

 1. Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 29 агустындагы 26/6 Карары белǝн расланган 

Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ бюджет процессы турындагы 

Нигезнамǝгǝ (Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 19 декабрендǝге 28/7, 2014 елныӊ 16 

октябрендǝге 33/6, 2015 елныӊ 15 апрелендǝге 39/6, 2015 елныӊ 22 октябрендǝге 

2/14, 2016 елныӊ 24 февралендǝге 6/6 Карарлары редакциясендǝ) түбǝндǝге 

үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

1) 4 маддǝдǝ: 

- 6 өлешне түбǝндǝге эчтǝлектǝге 14.1; 14.2 пунктлары белǝн тулыландырырга: 

«14.1) Башкарма комитет билгелǝгǝн очракта, Россия Федерациясе финанс 

Министрлыгыныӊ гомуми талǝплǝренǝ туры китереп, Башкарма комитетныӊ финанс 

органнары раслаган тǝртиптǝ, бюджет акчаларын алу вакǝлǝтлǝрен үз 

карамагындагы бюджет акчаларын алучыларга яйсǝ Башкарма комитетныӊ финанс 

органына тапшырырга хокуклы; 

14.2) Башкарма комитет билгелǝгǝн очракта, Россия Федерациясе финанс 

Министрлыгыныӊ гомуми талǝплǝренǝ туры китереп, Башкарма комитетныӊ финанс 

органнары раслаган тǝртиптǝ төп бүлеп бирүче үз карамагында булган бюджет 

акчаларын алу вакǝлǝтлǝрен үз карамагындагы башка бюджет акчалары алучыларга 

бирергǝ хокуклы»; 

- 12 өлешне яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ 



 «12. Бюджет акчаларын алучы түбǝндǝге бюджет вакǝлǝтлǝренǝ ия: 

1) бюджет сметасын төзи hǝм аны үти  

2) билгелǝнгǝн бюджет йөклǝмǝлǝре hǝм бюджет ассигнованиелǝре лимитлары 

кысаларында бюджет йөклǝмǝлǝрен кабул итǝ hǝм (яйсǝ) башкара; 

3) каралган бюджет ассигнованиелǝрен тотуныӊ максатчанлыгын hǝм 

нǝтиҗǝлелеген тǝэмин итǝ; 

4) бюджет акчаларын төп бүлеп бирүчегǝ (бүлеп бирүчегǝ) бюджет буенча 

тǝкъдимнǝр кертǝ; 

5) бюджет хисабын алып бара (бюджет хисабын алып баруны тǝэмин итǝ); 

6) бюджет исǝп-хисабын ясый (бюджет исǝп-хисабын ясауны тǝэмин итǝ) hǝм 

бюджет акчаларын алучыныӊ бюджет исǝп-хисабын төп бүлеп бирүчегǝ (бүлеп 

бирүчегǝ) тапшыра; 

7) Россия Федерациясе финанс Министрлыгы талǝплǝренǝ туры китереп, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 158 маддǝсе, 3.1 пунктына нигелǝнеп Башкарма 

комитетныӊ финанс органы билгелǝгǝн тǝртиптǝ бюджет акчаларын алучыларга 

бюджет вакǝлǝтлǝрен тапшыра; 

8) Россия Федерациясе Бюджет кодексы билгелǝгǝн hǝм аӊа нигезлǝнеп кабул 

ителгǝн муниципаль хокукый атлар нигезендǝ бюджет өлкǝсендǝ хокук 

мөнǝсǝбǝтлǝрен җайга салучы башка вакǝлǝтлǝрне башкара.»; 

2) 5 маддǝне түбǝндǝге эчтǝлектǝге 3.1 өлеше белǝн тулыландырырга: 

«3.1. Эшчǝнлек нǝтиҗǝсендǝ табыш алучы казна учреждениесе күрсǝткн 

хезмǝткǝ яки башкарган эшкǝ тулǝү тертибе Башкарма комитет тарафыннан 

билгелǝнǝ.»; 

3) 8 маддǝдǝ: 

- 6.1 өлешенеӊ 2 пункты, дүртенче абзацында «ирешелмǝгǝн» сүзеннǝн соӊ 

«(муниципаль бирем үтǝлмǝгǝн очракта, мөмкин булган (рөхсǝт ителгǝн) 

тайпылышларны исǝпкǝ алып» сүзлǝрен өстǝргǝ»;  

- түбǝндǝге эчтǝлектǝге 6.2 өлешен өстǝргǝ:  

«6.2. Муниципаль хезмǝтлǝр (башкарылган эшлǝр) күлǝмен характерлаучы 

муниципаль бирем күрсǝткечлǝренǝ ирешелмǝгǝн (рөхсǝт ителгǝн (мөмкин булган) 

тайпылышларны арттырган) очракта, шулай ук мунипаль хезмǝтлǝрнеӊ 

(башкарылган эшлǝрнеӊ) сыйфатын билгелǝүче  hǝм биремдǝ билгелǝнгǝн 

күрсǝткечлǝргǝ ирешелмǝгǝн очракта муниципаль бирем үтǝлмǝгǝн дип санала.»; 

- түбǝндǝге эчтǝлектǝге 9.1 өлешен өстǝргǝ:  

«9.1. Бюджет йөклǝмǝлǝре лимитын шǝhǝр бюджеты турындагы карарга туры 

китерү ниятеннǝн кире кайтарган очракта, муниципаль заказчылар кабул ителүче 

бюджет йөклǝмǝлǝре күлǝменнǝн артмаган hǝм Башкарма комитетныӊ финанс 

органы тарафыннан билгелǝнгǝн күлǝмдǝ муниципаль контракт төзергǝ хокуклы  

- 12 өлешнеӊ икенче абзацындагы «78 маддǝнеӊ 6 hǝм 7 пунктларында» 

сүзлǝрен «78 маддǝнеӊ 6-7 пунктларында» дип үзгǝртǝргǝ; 

- 12 маддǝнеӊ 4 пунктчасын түбǝндǝге редекциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«4) агымдагы финанс елында товар җитештерү (реализациялǝү), хезмǝт күрсǝтү 

өчен финанс тǝэмин ителеше максатында бирелеп, финанс елында тотылмаган 

субсидия алучыларныӊ субсидиянеӊ калган өлешен кайтару тǝртибе hǝм очраклары 

(субсидия алучыныӊ акчалата йөклǝмǝлǝрен үтǝү өчен кирǝкле финанс чыганагы 

булган сумма кысаларындагы субсидиялǝрдǝн тыш);»; 

- 12 өлештǝге тугызынчы абзацны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 



«Əлеге маддǝнеӊ 12 өлеше, беренче абзацына нигезлǝнеп субсидиялǝр биргǝн 

очракта, субсидия бирү турындагы hǝм андагы йөклǝмǝлǝрне үтǝү хакындагы 

килешүгǝ субсидия алучыларныӊ hǝм үзара йөклǝмǝлǝрне үтǝү хакындагы килешү 

нигезендǝ подрядчыларныӊ, сатучыларныӊ,  ерым хезмǝт күрсǝтүчелǝрнеӊ hǝм эш 

башкаручыларныӊ (муниципаль унитар предприятиеләр, хуҗалык ширкәтләре, 

устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый өлешлǝре булган җǝмгыятьлǝр, 

шулай ук устав (җыелма) капиталына мондый ширкǝтлǝр hǝм җǝмгыятьлǝр кергǝн 

коммерция оешмаларыннан тыш) субсидиялǝр бирүче төп бюджет акчаларын 

бүлүче hǝм муниципаль финанс контроле органнары тарафыннан субсидия бирү 

тǝртибе hǝм максатын, шартларын үтǝүе төп шарт булып тора»; 

- түбǝндǝге эчтǝлектǝге 14.1 өлешен өстǝргǝ: 

«14.1.Бюджет турында карарда акциялǝрнеӊ 100 процентына (өлешенǝ) Яр 

Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге ия булган юридик затларга аларныӊ милке 

булган капиталь төзелеш объектларына капиталь салулар  ашкаруга hǝм (яйсǝ) алар 

тарафыннан күчемсез милек объектлары сатып алуга,  (соӊыннан мондый затлар 

Россия Федерациясе законнары нигезендǝ устав капиталын арттыралар), шǝhǝр 

бюджетыннан субсидиялǝр  бүлеп бирү өчен бюджет ассигнованиелǝре бирү исǝпкǝ 

алынырга мөмкин.  

 Əлеге өлешнеӊ беренче абзацына нигезлǝнеп, шǝhǝр бюджетыннан субсидия 

бирү буенча карарлар Башкарма комитет билгелǝгǝн тǝртиптǝ кабул ителǝ.  

Əлеге өлешнеӊ беренче абзацына туры китереп субсидиялǝр бирү субсидия  бирүне 

башкаручы бюджет акчалары алучы hǝм субсидия алучы юридик зат арасындагы 

килешү нигезендǝ гамǝлгǝ ашырыла.  Күрсǝтелгǝн килешүгǝ түбǝндǝге нигезнамǝлǝр 

кертелǝ: алынган акчаларга сату-алу эшлǝрен дǝүлǝти hǝм муниципаль ихтыяҗлар 

өчен товарлар сатып алу, хезмǝт күрсǝтү сферасында контракт системасы хакындагы 

Россия Федерациясенеӊ  законнары нигезендǝ башкару турында нигезнамǝ, шулай 

ук,  ǝгǝр бюджет акчаларын  бируче муниципаль хокукый актлар белǝн, ǝлеге 

өлешнеӊ дүртенче абзацында билгелǝнгǝн  тǝртиптǝ,   агымдыгы финанс елында 

субсидия бирү максатларында бу акчаларга ихтыяҗ булмавын билгелǝгǝн  очракта, 

финанс елында тотылып бетмǝгǝн субсидиянеӊ калган өлешен  шǝhǝр бюджетына 

кире кайтару  турында (субсидия алучыныӊ  акча йөклǝмǝсе алынган субсидияне 

финанслау чыганагы булган  субсидиялǝрдǝн тыш) нигезнамǝ.   

 Əлеге өлештǝ каралаганча субсидиялǝр бирү тǝртибе, аларны бирү вакыты, 

шартлары hǝм үзара килешүлǝр төзүгǝ талǝплǝрне дǝ кертеп, Башкарма комитет 

тарафыннан билгелǝнǝ.  

Расланган бюджет йөклǝмǝлǝре лимитларыныӊ гамǝлдǝ булу вакытын озайтучы 

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 78 маддǝсендǝге 1 нче hǝм 8 нче 

пунктларда күрсǝтелгǝн юридик затларга шǝhǝр бюджетыннан субсидия бирү 

турында килешү төзү hǝм муниципаль-шǝхси партнерлык хакында килешү, Яр 

Чаллы шǝhǝре исеменнǝн концессия килешүлǝре төзү Башкарма комитет 

тарафыннан билгелǝнгǝн очракларда hǝм тǝртиптǝ тормышка ашырыла.»; 

- 18 өлешнеӊ икенче абзацында: «капиталь төзелеш объектларында» сүзлǝрен 

«күрсǝтелгǝн юридик затлар милкендǝ булган капиталь төзелеш объектларында  hǝм 

(яйсǝ) hǝм аларга, күрсǝтелгǝн юридик затларныӊ бүлендек җǝмгыятьлǝренеӊ устав 

(җыелма) капиталына взнос кертү максатыннан, hǝм (яйсǝ) мондый бүлендек 

җǝмгыятьлǝре тарафыннан күчемсез милек объектлары сатып алу» дип үзгǝртергǝ; 

4) 45 маддǝдǝ: 



- 1 өлешнеӊ 6 пунктында: «муниципаль контрактларны» сүзлǝреннǝн соӊ 

«шулай ук муниципаль контрактлар, күрсǝтелгǝн килешүлǝрне үтǝү максатында 

төзелгǝн контрактлар (килешүлǝр)» сүзлǝрен өстǝргǝ  

- 2 өлешнеӊ икенче абзацын «муниципаль контрактлар» сүзлǝреннǝн соӊ 

«шулай ук күрсǝтелгǝн муниципаль контрактларны hǝм килешүлǝрне үтǝү 

максатыннан төзелгǝн контрактлар (килешүлǝр)» сузлǝре белǝн тулыландырырга, 

«баш бүлеп бирүчелǝрне (бүлеп бирүчелǝрне)» сүзлǝрен «баш бүлеп бирүчелǝрне 

(бүлеп бирүчелǝрне, алучыларны)» сүзлǝренǝ, «бюджет акчалары биргǝн» сүзлǝрен 

«бюджет акчалары бирү турында килешүлǝр, муниципаль контракт төзегǝн» 

сүзлǝренǝ алыштырырга». 

2. Əлеге Карарныӊ 1 пункт, 3 пунктчасындагы бишенче, алтынчы, сигезенче, 

тугызынчы абзацлары, 1,2 пунктчалары 2017 елныӊ 19 июленнǝн соӊ хасил булган  

хокукый мөнǝсǝбǝтлǝргǝ кагыла. 

Əлеге Карарныӊ 1 пункты, 3 пунктчасыныӊ икенче-дүртенче, җиденче 

абзацлары, 4 пунктчасы 2018 елныӊ 1 гыйнварыннан гамǝлгǝ керǝ 

3. Əлеге Карарныӊ үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ социаль-

икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                                          Н.Г. Мǝhдиев 

 

 


