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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлегендǝ бюджет процессы 

турындагы Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү 
хакында  
 

2017 елныӊ 28 декабрендǝге «Россия Федерациясенеӊ Бюджет  

кодексына hǝм «Россия Ффедерациясенеӊ Бюджет кодексына  hǝм 

Россия Федерациясенеӊ аерым законлылык актларына үзгǝрешлǝр кертү 
hǝм 2018 елда федераль бюджет үтǝлеше үзенчǝлеклǝрен билгелǝү 
турында» Федераль законнын 6 маддǝсенǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында» 

434-ФЗ санлы Федераль зваконга нигезлǝнеп 

  Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

 1. Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 29 августындагы 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, 2017 елныӊ 24 октябрендǝге 20/5 Карарлары 

редакциясендǝ) түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
1) 7.1 маддǝсенеӊ 6 өлешен түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«6. Əлеге маддǝнеӊ нигезләмәләре законнар белǝн билгеләнгән 

салымнар һәм җыемнар Россия Федерациясе законнары нигезендә 
производствода бәхетсезлек очракларын һәм профессиональ авыруларны 

иминиятлǝштерү, Евразия икътисадый берлеге хокукы hǝм Россия 

Федерациясенеӊ таможня турындагы законнарына кагылмый.»;  

2)  8 маддǝдǝ: 
– 12 өлешнеӊ тугызынчы абзацында «субсидиялǝр бирү турында 

килешүлǝргǝ» сүзлǝреннǝн соӊ «hǝм (яйсǝ) аларны бирүне җайга салучы 

муниципаль хокукый актларга,» сүзлǝрен өстǝргǝ; 
– 14 өлешнеӊ өченче абзацын түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ: 
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«Əлеге маддǝнеӊ 14 өлеше беренче абзацында каралганча 

субсидиялǝр биргǝндǝ, аларны бирү турында килешүгǝ hǝм (яйсǝ) 
муниципаль хокукый актка, шулай ук  бу килешүлǝр нигезендǝ үзара 

йөклǝмǝлǝрне билгелǝүче килешүгǝ кертелүче мǝҗбүри шарт -  субсидия 

бирүче бюджет акчаларын төп бүлеп бирүче  hǝм  муниципаль финанс 

контроле  органнары белǝн берлектǝ субсидия алучылар hǝм  субсидия 

алу турында килешү нигезендǝ подрядчы, хезмǝт күрсǝтүче затларныӊ,  

субсидия алучыныӊ субсидия бирүнеӊ шартларын, максатын hǝм 

тǝртибен, алган акчаларга чит ил валютасы( Россия Федерациясенеӊ 
валюталар белǝн эшлǝү турындагы законнарынна таянып югары 

технологияле чит ил җиhазлары, чимал, комплектлаштыру 

эшлǝнмǝлǝре, шулай ук муниципаль хокукый актлар белǝн билгелǝнгǝн  

тертиптǝ муниципаль учреждение булмаган, коммерцияле булмаган 

оешмалардан тыш) алмавын контрольдǝ тоту». 

3) 38 маддǝнеӊ 4.1 өлешен түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«4.1. Бюджет средстволарыныӊ баш администраторы тарафыннан 

ǝлеге маддǝнеӊ 4 өлешенǝ нигезлǝнеп хисаптагы финанс елында ихтыяҗ 

булмау сǝбǝпле кулланылмаган бюджетара трансфертлар булуы 

(булмавы), аларны алынган бюджетларына кире кайтару күрсǝтелгǝн 

средстволар бюджетка кергǝн көннǝн башлап 30 эш көненнǝн дǝ соӊга 

калмыйча, шǝhǝр бюджеты средствлоларыныӊ баш администраторы 

тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ формалаштырылган hǝм бирелгǝн 
бюджет хисабына туры китереп башкарыла.». 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 

социаль-икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                  Н.Г. Мǝhдиев 
 

 
 
 


