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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлегендǝ бюджет процессы турында 

Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү турында  
 
 

2018 елныӊ 04 июнендǝге «Россия Федерациясе Бюджет 

кодексыныӊ суд актлары үтǝлешен камиллǝштерү өлешендǝ hǝм 

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына, Россия Федерациясенеӊ 
аерым закон актларына үзгǝрешлǝр кертү hǝм 2018 нче елда федераль 

бюджет үтǝлешендǝ үзенчǝлеклǝрне билгелǝү турында» Федераль 

законга үзгǝрешлǝр кертү турында» 142-ФЗ санлы Федераль законга, 

Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Уставыныӊ 28 маддǝсенǝ нигезлǝнеп,   

Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 29 августындагы 26/6 санлы 

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, 2018 

елныӊ 21 февралендǝге 23/7 санлы Карарлары редакциясендǝ) түбǝндǝге 
үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

1)  4 нче маддǝнеӊ 6 нчы өлеше 14 нче пунктына түбǝндǝге 
эчтǝлектǝге «в» пунктчасын өстǝргǝ: 

«в) муниципаль берǝмлеккǝ башка дǝгьвалар буенча, федераль 

законга таянып, Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендǝ 
гавами-хокукый берǝмлек мǝнфǝгатьлǝрен муниципаль берǝмлекнеӊ 
бюджет средстволарын төп бүлүче вакǝлǝтлǝрен башкаручы яклаган 
очракта; 
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2) 4 нче маддǝнеӊ 6 нчы өлеше 14 нче пунктына түбǝндǝге 
эчтǝлектǝге 14.3 пунктчасын өстǝргǝ: 

«14.3) Россия Федерациясе Гражданлык Кодексынын 1081 маддǝсе 
3.1 пунктында каралганча, затларныӊ эшчǝнлеге (гамьсезлеге) 

нǝтиҗǝсендǝге зыянны муниципаль берǝмлек казнасы хисабына түлǝүне 

караган судта муниципаль берǝмлек исеменнǝн регрессия тǝртибендǝ 
акча средстволарын кире кайтару буенча дǝгъваларны дǝгъва кылучы 

вǝкил  сыйфатында  чыгыш ясый.»; 

3) 38 нче маддǝнеӊ 4 нче өлешендǝ «максатчан билгелǝнештǝге 
башка бюджетара трансфертлар» сүзлǝреннǝн соӊ «финанс тǝэмин 
ителеше чыганагы Россия Федерациясе Президенты резерв фондыннан 

бюджет ассигнованиелǝре булган бюджетара трансфертлардан тыш» 

сүзлǝрен өстǝргǝ; 
4) түбǝндǝге эчтǝлектǝге 39.1 маддǝсен өстǝргǝ: 
«39.1маддǝ. Дǝгъва кылучы мөрǝҗǝгате буенча суд актларын шǝhǝр 

бюджеты хисабыннан гамǝлгǝ ашыру.  

1. Дǝгъва кылучы мөрǝҗǝгате буенча суд актларын шǝhǝр бюджеты 

хисабыннан гамǝлгǝ ашыру  Россия Федерациясе Бюджет кодексында 

каралган тǝртиптǝ,  алыначак сумма Россия Федерациясе валютасында 

күрсǝтелгǝн  башкару документларына (башкару кǝгазе, суд приказы) 

нигезлǝнеп, шулай ук башкару документларын тапшыруга билгелǝнгǝн 
вакытка, башкару документларына каралган вакытта бераз тукталып 

торуга,  башкару документларын тапшыру вакытында өзеклек булган 

очракта, өзеклек вакытын кире кайтаруга Россия Федерациясе 

законнары белǝн башкару документларына билгелǝнгǝн тǝртиптǝ 
башкарыла.  

 Дǝгъва кылучы мөрǝҗǝгате белǝн суд аша яки дǝгъва кылучы 

тарафыннан җибǝрелгǝн башкару документына (суд приказыннан тыш) 

документ нигезлǝнгǝн суд акты күчермǝсе, алыначак средстволарны 

күчерү өчен дǝгъва кылучыныӊ банк хисабы реквизитлары (башкару 

кǝгазен Россия Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 242.2 маддǝсендǝ 
күрсǝтелгǝн тǝртиптǝ тапшырган очракта) гаризасы  беркетелǝ     

 Гаризаны дǝгъва кылучы яки аныӊ вǝкиле (бу очракта гаризага, 

ышаныч кǝгазе яки аныӊ нотариаль расланган күчермǝсе, яки вǝкилнеӊ 

вǝкалǝтлǝрен раслаучы башка документ теркǝлǝ) имзалый.    

 Башкару кǝгазенеӊ дубликаты, аны бирү хакында суд билгелǝмǝсе 
күчермǝсе белǝн бергǝ җибǝрелǝ. 

 Билгелǝнгǝн вакытта суд эшлǝрен башкару хокукын яки суд актын 

билгелǝнгǝн вакытта башкару хокукын бозган өчен компенсация 

билгелǝү турында суд акты нигезендǝ бирелгǝн башкару документы суд 

тарафыннан, дǝгъва кылучы үтенечлǝренǝ карамастан, башкаруга 

җибǝрелǝ. Мондый башкару документына, документ бирү өчен нигез 

булган   суд акты күчермǝсе теркǝлǝ.   
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2.   Муниципаль берǝмлеккǝ зыянны кайтару дǝгъвасы буенча суд 

актларын  башкару җирле үзидарǝ органнарыныӊ яки аларныӊ вазифаи 

затларыныӊ  эшчǝнлеге (гамьсезлеге), шул исǝптǝн, җирле үзидарǝ 
органнары тарафыннан закон hǝм башка хокукый норматив актларга 

туры килмǝгǝн муниципаль хокукый актлар кабул итү, шулай ук  

муниципаль берǝмлек казнасыннан акча средстволарын кайтаруны 

дǝгъвалаучы  суд актлары (шǝhǝр бюджеты средстволарын баш бүлеп 

бирүчесенеӊ субсидиялǝр буенча җаваплылыгы тǝртибендǝ акча 
средстволарын алу хакындагы суд актларыннан тыш), суд актын 

билгелǝнгǝн вакытта башкару хокукын бозган өчен  компенсация 

билгелǝү турында суд акты Россия Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 

242.1 маддǝсе 2 пунктында күрсǝтелгǝн документлар  Башкарма 

комитетныӊ финанс органына җибǝрелǝ.  
3.   Россия Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 158 нче маддǝсе 3 нче 

пункты hǝм ǝлеге Нигезнамǝгǝ таянып, судта муниципаль берǝмлек 

мǝнфǝгатьлǝрен яклаган муниципаль бюджет средстволарын төп бүлеп 

бирүче, суд актын соӊгы формада чыгарган (кабул иткǝн) көннǝн 

башлап 10 көн эчендǝ, Башкарма комитетныӊ финанс органы 

билгелǝгǝн тǝртиптǝ, Башкарма комитетныӊ финанс органына эшнеӊ 
судта каралуы хакында мǝълүмат, шулай ук суд актын шикаять итү 
өчен  нигез булу  хакында мǝгълүмат бирергǝ тиеш.  

Суд актын шикаять итү өчен нигез булганда, шулай ук суд актын 

суд процессыныӊ башка катнашучылары шикаять иткǝн очракта, 

муниципаль бюджет средстволарын төп бүлеп бирүче, апелляция, 

кассация hǝм надзор инстанциялǝренеӊ соӊгы формада чыгарган (кабул 

иткǝн) суд актын 10 көн эчендǝ Башкарма комитетныӊ финанс органы 

билгелǝгǝн тǝртиптǝ Башкарма комитетныӊ финанс органына суд актын 

шикаять итү нǝтиҗǝлǝре хакында мǝгълүмат бирергǝ тиеш.   

  Муниципаль берǝмлекнеӊ Россия Федерациясе Гражданлык 

кодексыныӊ 1081 нче маддǝсе 3.1 пунктында билгелǝнгǝн регресс 

хокукын гамǝлгǝ ашыру максатында Башкарма комитетныӊ финанс 

органы   муниципаль берǝмлек бюджеты средстволарын төп бүлеп 

бирүчегǝ зыянны кайтару хакындагы суд актын муниципаль берǝмлек 

казнасы хисабына башкарылуы хакында белдерǝ.   
 Шǝhǝр Советыныӊ муниципаль хокукый акты белǝн шǝhǝр 

бюджетыныӊ төп бүлеп бирүчесе тарафыннан Башкарма комитетныӊ 
финанс органына муниципаль берǝмлекнǝӊ регресс хокукын  гамǝлгǝ 
ашыруга юнǝлтǝлген яки регресс тǝртибендǝ акча средстволарын кире 

кайтару буенча дǝгъва өчен нигез булмау хакында мǝгълүмат бирү 
тǝртибе билгелǝнергǝ мөмкин.  

4.   Дǝгъва кылучыга яки судка дǝгъва кылучыныӊ банк хисабы 

реквизитларын тǝгаенлǝүне сорап хǝбǝр җибǝргǝндǝ, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 242.2 маддǝсенеӊ 6 нчы пунктында 

беренче абзацта күрсǝтелгǝн вакыт Россия Федерациясе Бюджет 
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кодексыныӊ 242.1 маддǝсенеӊ 3.2 пунктында күрсǝтелгǝн вакытка 
туктатыла.   

5. Башкару документында билгелǝнгǝн сумманы индексациялǝү яки 

исǝп-хисапныӊ башка төрлǝре күздǝ тотылган очракта, Башкарма 

комитетныӊ финанс органы башкару документы буенча түлǝүлǝр өчен 
средстволарга хисапны Россия Федерациясе законнары яки суд акты 

билгелǝгǝн тǝртиптǝ ясый.   

  6. Бурычы булган казна учреждениесенеӊ акчалата бурычын 

шǝhǝр бюджеты средстволарыннан түлǝүне күздǝ тоткан башкару 

документы Россия Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 242.5 маддǝсе   
нигезендǝ башкарыла.   

7.  Салым органыныӊ шǝhǝр бюджеты средстволарыннан түлǝүне  

күздǝ тоткан салымны, җыемны, иминият взносын, пеня hǝм 

щтрафларны  дǝгъва кылу турында карарын гамǝлгǝ кую Россия 

Федерациясе Бюджет кодексыныӊ 242.6 маддǝсе   нигезендǝ 
башкарыла.  

3. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 

социаль-икътисадый ºсеш м´сь´л´л´ре ³´м бюджет буенча даими 

комиссиясен´ й¿кл´рг´. 

 

Ш´³´р Хакиме                                          Н.Г. М´³диев 

 


