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Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына мәгариф 

өлкәсендә грантлар түләү өчен Татар-

стан Республикасы бюджетыннан бүтән 

бюджетара трансфертлар бирү турында  

 

 

Белем бирүнең сыйфатын күтәрү, гомуми белем бирү оешмаларының һәм 

һөнәри белем бирү оешмаларының педагогика хезмәткәрләренә, гомуми белем бирү 

оешмаларының яшь белгечләренә, Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә 

укыту белән мәктәпкәчә белем бирү оешмалары, интернатлары булган гомуми 

белем бирү оешмалары, шул исәптән сәләтле балалар өчен, директорлары, 

методистлары, директор урынбасарларына ярдәм күрсәтү максатларында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетларына мәгариф өлкәсендә грантлар түләү өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бүтән бюджетара трансфертлар бирү тәртибен расларга.  

2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      А.В.Песошин 

 
 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 14 июнь, 471 нче  

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына мәгариф 

өлкәсендә грантлар түләү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан бүтән 

бюджетара трансфертлар бирү  

тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

бюджетларына Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы 

боерыклары нигезендә үткәрелгән конкурслар нигезендә сайлап алулар йомгаклары 

буенча мәгариф оешмаларына, педагогика хезмәткәрләренә мәгариф өлкәсендә 

грантлар түләү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан бүтән бюджетара 

трансфертлар бирү механизмын билгели (алга таба – бүтән бюджетара 

трансфертлар, грантлар, грантларны алучылар, Министрлык). 

2. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре өчен бүтән бюджетара 

трансфертлар күләме түбәндәге формаула буенча билгеләнә: 
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монда: 

Si – бүтән бюджетара трансфертлар күләме, сум; 

Pi – тиешле иминият төрләре буенча иминият кертемнәрен исәпкә алып бер 

тапкыр бирелә торган грантлар күләме; 

Di  – бер тапкыр бирелә торган грантларны алучылар саны; 

Pj – тиешле иминият төрләре буенча иминият кертемнәрен исәпкә алып ай 

саен бирелә торган грантлар күләме; 

Dj  – ай  саен бирелә торган грантларны алучылар саны; 

Mj – грант түләү айлары саны.  

3. Бүтән бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты раслаган бүтән бюджетара трансфертларны муниципаль берәмлекләр 

арасында бүленеш нигезендә Татарстан Республикасында мәгарифне үстерүгә 

юнәлтелгән чараларны тормышка ашыруга тиешле финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджетында Министрлыкка каралган бюджет 

ассигнованиеләре кысаларында бирелә. 

4. Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган бюджет ассигнованиеләренең баш 

бүлүчесе Министрлык була.  

5. Бүтән бюджетара трансфертлар муниципаль берәмлектә Министрлык 

боерыгы белән расланган грантларны алуга конкурслар үткәрү йомгаклары буенча 

грантларны алучылар булганда бирелә.  

6. Бүтән бюджетара трансфертларны алу өчен Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органы (алга таба – җирле үзиадрә органы) 
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грант алуга конкурс нигезендә сайлап алу йомгакларын ясаган һәм җиңүчеләр 

игълан ителгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә Министрлыкка 

түбәндәге документларны тапшыра: 

Министрлык боерыгы белән расланган форма буенча бүтән бюджетара 

трансфертларны тапшыру турында гариза; 

бүтән бюджетара трансфертлар бирү турында гаризага имза куйган затның 

вәкаләтләрен раслый торган документ; 

грант алучы мәгариф оешмасы булган очракта – язуны Юридик затларның 

бердәм дәүләт реестрына кертү турында документ күчермәсен. 

7. Җирле үзидарә органыннан кергән документларны алар кергән көннән соң 

эш көннәрендә исәпләнгән 15 көн эчендә Министрлык карап тикшерә. 

Документларны карап тикшерү йомгаклары буенча Министрлык бүтән бюджетара 

трансфертлар бирү турында яисә җирле үзидарә органнары тапшырган 

документларны кире кагу турында карар кабул итә.  

Җирле үзидарә органнары тапшырган документларны кире кагу өчен нигезләр 

түбәндәгеләр: 

әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән документларның тулы булмаган 

пакетын яки әлеге Тәртипнең 6 пункты таләпләренә туры килми торган документлар 

тапшыру; 

җирле үзидарә органы тарафыннан әлеге Тәртипнең 5 пунктында каралган 

бүтән бюджетара трансфертлар бирү тәртибен сакламау. 

Министрлык әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән вакытта җирле 

үзидарә органына, алар тапшырган документларны кабул итүдән баш тарту 

турында, сәбәбен күрсәтеп, хәбәр итә.  

Җирле үзидарә органы әлеге Тәртиптә билгеләнгән таләпләрне үтәгән очракта 

элек тапшырылган документлар кире кагылу турында хәбәрнамә алынган көннән 

соң 10 көн эчендә документларны кабат тапшырырга хокуклы.  

8. Бүтән бюджетара трансфертлар карар кабул ителгән көннән соң 30 көн 

эчендә Министрлык раслаган форма буенча Министрлык һәм җирле үзидарә органы 

арасында төзелә торган  бүтән бюджетара трансфертлар бирү турында килешү (алга 

таба – килешү) нигезендә бирелә.  

Килешүдә түбәндәгеләр күздә тотыла: 

бүтән бюджетара трансфертларның максатчан билгеләнеше һәм алардан 

файдалану шартлары; 

бүтән бюджетара трансфертлар күчерү тәртибе, күләме һәм вакытлары; 

бүтән бюджетара трансфертларны файдалануның нәтиҗәлелек күрсәткечләре; 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы һәм Министрлык үткәргән 

тикшерүләр йомгаклары буенча бүтән бюджетара трансфертларны максатка 

ярашсыз файдалану һәм әлеге Тәртиптә һәм килешүдә билгеләнгән шартларны бозу 

очраклары билгеле булганда  бүтән бюджетара трансфертларны алучы файдаланган 

сумманы кире кайтару тәртибе; 

бүтән бюджетара трансфертларның хисап финанс елында файдаланылмаган 

өлешен  агымдагы финанс елында кире кайтару очраклары; 
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бүтән бюджетара трансфертларны файдалану турында хисаплылык тапшыру 

тәртибе һәм вакытлары; 

җирле үзидарә органнары тарафыннан бүтән бюджетара трансфертларны 

бирүнең шартларын, максатларын һәм тәртибен саклауны тикшерүләрне 

Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафынна гамәлгә 

ашыру хокукы.  

9. Министрлык килешү төзелгән  көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 10 

көн эчендә бүтән бюджетара трансфертларны Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетлары шәхси счетларына күчерә. 

10. Җирле үзидарә органы килешүдә каралган форма һәм тәртипкә ярашлы 

рәвештә бүтән бюджетара трансфертларны файдалану турында хисапны 

Министрлыкка тапшыра.  

11. Җирле үзидарә органы һәм аның вазыйфаи затлары тапшырылган хисап 

мәгълүматлары дөреслеге һәм бүтән бюджетара трансфертларны максатка ярашсыз 

файдаланган өчен законнар нигезендә җавап тота. 

12. Бүтән бюджетара трансфертларны максатчан файдалануны тикшерүдә 

тотуны Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы законнар 

нигезендә гамәлгә ашыра.  

13. Җирле үзидарә органы тарафыннан бюджетара трансфертларны максатка 

ярашсыз файдалану Татарстан Республикасы бюджетыннан алынган акча суммасын 

максатка ярашсыз файдаланылган акча күләмендә яки алардан файдаланган өчен 

түләү күләмендә бәхәссез кире алуга яисә  бүтән бюджетара трансфертларны бирүне 

туктатып торуга китерә. 

14. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына файдаланылмаган бүтән 

бюджетара трансфертлар агымдагы финанс елының беренче 15 көне эчендә 

Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш.  

Министрлыкның агымдагы финанс елында файдаланылмаган бүтән 

бюджетара трансфертларга ихтыяҗ барлыгы турында карары нигезендә әлеге бүтән 

бюджетара трансфертларның калган өлешеннән артмаган күләмдә акча чираттагы 

финанс елында әлеге бүтән бюджетара трансфертларны бирү максаларына туры 

килә торган муниципаль берәмлек бюджеты чыгымнарын финанслар белән тәэмин 

итү өчен элек алар бирелгән муниципаль берәмлек бюджеты кеременә кире 

кайтарылырга мөмкин.  

Бүтән бюджетара трансфертларның файдаланылмаган өлеше Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә күчерелмәгән очракта әлеге акча Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы билгеләгән тәртиптә, Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы билгеләгән гомуми таләпләрне саклап, Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә алынырга тиеш.  

 

 

_________________________________ 


