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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлегендǝ бюджет процессы турында 

Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында  
 
 

Россия Федерациясенеӊ Бюджет кодексына,  2018 елныӊ 19 

июлендǝге  «Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм "Россия 

Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү һәм Россия 

Федерациясе закон актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен 

югалтуын тану турында" Федераль законның 4 маддǝсенǝ үзгәрешләр 

кертү хакында» 222-ФЗ  саны 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 маддǝнеӊ 3 өлешендǝге 3 пунктны  гамǝлдǝн чыккан дип 
танырга; 

2) 4 маддǝнеӊ 3 өлешендǝге 7 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«7) товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны 

формалаштыру, үтәү һәм гамәлгә ашыруны контрольдә тоту тәртибен 
билгели.»; 
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3) 4 маддǝнеӊ 6 өлешендǝге 10 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ:  

«10) максатчан билгеләнеше булган бюджетара субсидияләр, 

субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертларның, шулай ук Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы белән билгеләнгән башка субсидияләр 

һәм бюджет инвестицияләренең үтәлешен, аларны биргǝндǝ билгеләнгән 

шартларны, максатларны һәм тәртипләрне үтәүне тәэмин итә;»  

4) 5 маддǝнеӊ 6 өлеше беренче  абзацны түбǝндǝге редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ: 

 «Бюджет акчаларын алучы казна учреждениесе тарафыннан 

муниципаль контрактлар, башка килешүлǝр  төзү нǝтиҗǝсендǝ бюджет 

йөкләмәләре үтǝлмǝвенǝ китергǝн элегрәк бирелгән бюджет йөкләмәләре 

лимитлары бюджет средстволарыныӊ баш бүлүчесе (бүлүчесе) 

тарафыннан  киметелгǝн очракта,  , казна учреждениесе Россия 

Федерациясенеӊ дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында законнары нигезендә килештерүне, шул исәптән, 

аларныӊ бәясе һәм (яки)  үтǝү сроклары һәм (яисә) товар (эш, хезмәт 

күрсәтү) күлǝме (саны), башка килешүләр буенча тәэмин итәргә тиеш.»; 

5) 8 маддǝнеӊ 3 өлеше 4 пунктны  түбǝндǝге редакциядǝ бǝян 

итǝргǝ: 
 «4) муниципаль милек объектларына бюджет инвестицияләрен 

гамәлгә ашыру;»; 

6) 8 маддǝнеӊ 3 өлеше 6 пунктны гамǝлдǝн чыккан дип танырга; 

7) 8 маддǝнеӊ 8 өлеше 2 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян 

итǝргǝ: 
«2) муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу;»; 

8) 8 маддǝнеӊ 9 өлеше беренче абзацны түбǝндǝге редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүне сатып алу Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

нигезләмәләрен исәпкә алып,  дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә гамәлгә ашырыла.»; 

9) 8 маддǝнеӊ 12 өлеше беренче абзацны түбǝндǝге редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә бирелүче 

субсидияләрдән тыш), шǝхси эшмǝкǝрлǝргǝ, шулай товарлар 

җитештерүче hǝм  хезмәт күрсәтүче физик затларга субсидияләр 

товарлар (җиңел автомобильлǝр һәм мотоцикллар, Россия Федерациясе 

территориясендә үстерелгǝн виноградтан  шǝраб продукциясе 

җитештерүдǝн башка продакциз товарларыннан тыш) җитештерү (сату) 

чыгымнарын финанс белǝн тǝэмин итү hǝм (яки)  алынмаган 
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керемнǝрне  кайтару максатында  түлǝүсез hǝм кире кайтарылмый 

торган нигездǝ  бирелǝ.»; 

10) 8 маддǝнеӊ 12.1 өлешендǝ «Шǝhǝр Советы карары белǝн» 

сүзлǝрен  «Башкарма комитет карары белǝн» сүзлǝренǝ үзгǝртергǝ; 
11) 8 маддǝнеӊ 12.2 өлешен яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«12.2. Россия Федерациясе  Бюджет кодексының 78 маддǝсе 1 

пунктында  күрсәтелгән юридик затларга Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 78 маддǝсендǝ каралган субсидияләрне биргәндә, товарлар 

җитештерүгә (реализациялǝүгǝ) бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин 

итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгǝ килешү төзегǝндǝ һәм 

(яисә) норматив хокукый актларга, аларны бирүне җайга сала торган 

муниципаль хокукый актларга кертелә торган мәҗбүри шарт булып, 
алынган средстволарга  чит ил валютасын сатып алмау тора (Россия 

Федерациясе валюта законнары нигезендә югары технологияле чит ил 

җиһазларын, чимал һәм комплектлау әйберләрен сатып алганда, шулай 

ук юридик затларга субсидияләр бирүне җайга сала торган муниципаль 

хокукый актлар белǝн каралган тǝртиптǝ башка операцияләрдǝн тыш).» 
 

12) 8 маддǝнеӊ 14.1 өлешендǝге  икенче абзацны түбǝндǝге 
эчтǝлектǝге җөмлǝ белǝн тулыландырырга:  

«Әгәр Россия Федерациясе законнары нигезендә капиталь төзелеш 

объекты өчен инвестицияләрнең нигезләнешен әзерләү мәҗбүри булса, 

мондый капиталь төзелеш объектларына карата күрсәтелгән карарлар 

шул исәптән Россия Федерациясе законнары белǝн билгеләнгән 

тǝртиптǝ инвестицияләрне нигезләү һәм аның технологик һәм бәя 

аудиты нәтиҗәләре, шулай ук расланган проектлау биреме нигезендә 
кабул ителә.»; 

13) 8 маддǝнеӊ 15 өлешенǝге  түбǝндǝге эчтǝлектǝге бишенче 

абзацны өстǝргǝ: 
«Әгәр Россия Федерациясе законнары нигезендә капиталь төзелеш 

объекты өчен инвестицияләрнең нигезләнешен әзерләү мәҗбүри булса, 

мондый муниципаль милек капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестицияләрен әзерләү һәм гамәлгә ашыру турында карар шул 

исәптән Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә 

әзерләнгән инвестицияләр нигезләү һәм аның технологик һәм бәя 

аудиты нәтиҗәләре, шулай ук проектлауга расланган бирем нигезендә 
кабул ителә.  

Шәһәр бюджеты средстволары исәбеннән инвестицияләрне 

нигезләүгǝ бюджет  инвестицияләрен гамәлгә ашыру турында карарлар 

кабул итү, технологик hǝм бǝя аудиты үткǝрү һәм әлеге бюджет 

инвестицияләрен гамәлгә ашыру тәртибе Башкарма комитет 

тарафыннан билгеләнә.»; 

14) 8 маддǝне түбǝндǝге эчтǝлектǝге 15.2 өлеше белǝн 
тулыландырырга: 
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«15.2. Шәһәр бюджетында бюджет һәм автоном учреждениеләргә, 

муниципаль унитар предприятиеләргә әлеге учреждениеләр һәм 

предприятиеләр тарафыннан муниципаль милек капиталь төзелеш 

объектларына капитал салуларны гамәлгә ашыруга яки күчемсез милек 

объектларын муниципаль милеккә сатып алуга, киләчәктә әлеге 

учреждениеләрдә оператив идарә итү хокукындагы төп чараларның яисә 
әлеге предприятиеләрдә оператив идарә итү яисә хуҗалык алып бару 

хокукындагы төп чараларның, шулай ук әлеге өлештә күрсәтелгән 

карарлар нигезендә күрсәтелгән предприятиеләрнең устав фонды 

бәясенең артуына китерүче, субсидияләр каралырга мөмкин (алга таба 

әлеге пунктта - муниципаль милек объектына капитал салулар). 

Əлеге өлештǝ каралганча муниципаль милек объектларына капитал 

салуларга субсидиялǝрне гамǝлгǝ кую өчен бюджет ассигнованиеләре 

бирү турында карарлар кабул итү hǝм аларны  бирү тǝртибе Башкарма 
комитет тарафыннан башкарыла 

Әлеге өлештә каралганча субсидия бирү Башкарма комитет һәм 

бюджет яисә автоном учреждение, муниципаль унитар предприятие 

арасында төзелә торган субсидия бирү турындагы килешү нигезендǝ hǝм  

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78.2 маддǝсе 4 пунктының 

ундүртенче абзацындагы нигезләмәләрне исәпкә алып,  расланган 

бюджет йөклǝмǝлǝре  лимитыныӊ гамәли вакытында тормышка 
ашырыла. 

Россия Федерациясе законнары нигезендә капиталь төзелеш 

объекты өчен инвестицияләрнең нигезләнешен әзерләү мәҗбүри булса, 

муниципаль милек капиталь төзелеш объектларына капитал салуларны 

гамәлгә ашыруга субсидияләр бирү турындагы карарлар шул исәптән 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә 
инвестицияләрне нигезләү һәм аның технологик һәм бәя аудиты 

нәтиҗәләрен, шулай ук расланган проектлау биреме нигезендә кабул 

ителә. 

Инвестицияләр нигезләүне әзерләүгә субсидияләр бирү, аӊа шәһәр 

бюджетыннан технологик һәм бәя аудиты үткәрү hǝм күрсǝтелгǝн 

субсидияләрне бирү тәртибе,  бирү сроклары, шартлары hǝм  таләпләрен 

дә кертеп, Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.»; 

15) 8 маддǝнеӊ 18 өлешен  түбǝндǝге эчтǝлектǝге алтынчы абзац 

белǝн тулыландырырга: 

 «Россия Федерациясе законнары нигезендә капиталь төзелеш 

объекты өчен инвестицияләрнең нигезләнешен әзерләү мәҗбүри булган 

очракта, әлеге өлешнең икенче абзацында күрсәтелгән карарлар мондый 

капиталь төзелеш объектларына карата шул исәптән Россия 

Федерациясе законнарында билгеләнгән инвестицияләр нигезләү һәм 

аның технологик һәм бәя аудиты нәтиҗәләре, шулай ук расланган 

проектлау биреме нигезендә кабул ителә.»; 

16) 13 маддǝнеӊ 2 өлешендǝге унынчы   абзацын түбǝндǝге 
эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ: 
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«Агымдагы финанс елы башында хисап финанс елында 

кулланылмаган муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиеләре 

күлǝмендǝге бюджет  средстволары агымдагы  финанс елындагы  

муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиеләрен арттыруууга 

юнǝлтелǝ, шулай ук Шǝhǝр Советы карары белǝн билгелǝнгǝн күлǝмдǝ  
агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзеклекләрен каплау һәм 

муниципаль берәмлек исеменнән төзелгән товарлар белән тәэмин итүгә, 
эшләр башкаруга, әлеге муниципаль контрактларның шартлары 

нигезендә хисап финанс елында түләнергә тиешле хезмәтләр күрсәтүгә 
бюджет ассигнованиеләрен арттыруга, Шǝhǝр Советыныӊ шǝhǝр 

бюджеты хакындагы  карары белǝн,  хисап елында алар субсидия 

алучылапныӊ акчалата йөклǝмǝлǝрен  түләү өчен кирәкле сумма 

чикләрендә, күрсǝтелгǝн субсидиялǝр  финанс чыганагы булган очракта,  

күрсǝтелгǝн максатларда файдаланылмаган бюджет ассигнованиелере 

суммасын   ягыннан тәэмин итү чыганагы булып күрсәтелгән 

субсидияләр алучыларның акчалата йөкләмәләрен әлеге максатларга 

файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләренең калган суммасыннан 

артмаган күләмдәюридик затларга  бюджет ассинованиелǝренǝ 
юнәлтелергǝ мөмкин.»; 

17)  19 маддǝнеӊ 2 өлешендǝге 3 пунктны  гамǝлдǝн чыккан дип 
танырга; 

18) 26 маддǝнеӊ 3 өлешендǝге өченче абзацны гамǝлдǝн чыккан 
дип танырга; 

19) 27 маддǝнеӊ 1 өлешендǝге 1 пунктны  түбǝндǝге эчтǝлектǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«1) шәһәрнең бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре;»; 

20) 27 маддǝнеӊ 1 өлешендǝге 8.1 пунктны  түбǝндǝге эчтǝлектǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«8.1) шәһәр бюджеты керемнәре чыганаклары реестры;»; 

21) 30 маддǝнеӊ 4 өлешендǝге беренче hǝм икенче абзацларны 

түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«Җыелма бюджет язмасын төзү һәм алып бару тәртибе белǝн 

җыелма бюджет язмасы күрсǝткечлǝрен  hǝм  бюджет йөкләмәләре 

лимитларын бюджет средстволарыныӊ баш бүлүчеләре, бүлекләре, 

бүлекчәләре, максатчан статьялары (дәүләт (муниципаль) 

программаларыныӊ hǝм  эшчәнлекнең программадан тыш булмаган 

юнәлешләре),  бюджет чыгымнары классификациялǝре  төрлǝре  

(төркемнәре һәм төркемчәләре) буенча раслау карала.  

Җыелма бюджет язмасын төзү һәм алып бару тәртибе белǝн бюджет 

чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре төркемнәре, 

төркемчәләре (төркемнәре,  төркемчәләре һәм элементлары) буенча 

бюджет йөкләмәләре лимитларын раслау, шул исәптән бюджет 

чыгымнарының төрле максатчан статьялары һәм (яисә) бюджет 

чыгымнары төрләре буенча дифференция белǝн раслау, каралырга 

мөмкин.»; 
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22) 33 маддǝнеӊ 3 өлешен түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ: 
«3. Бюджет акчаларын алучы үзенǝ җиткерелгән бюджет 

йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бюджет йөкләмәләрен кабул итә.  

Бюджет акчаларын алучы бюджет йөкләмәләрен муниципаль 

контрактлар, физик һәм юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр белән 

башка килешүләр төзү юлы белән яисә закон, башка хокукый акт, 

килешү нигезендә кабул итә.»; 

23) 34 маддǝнеӊ 2 өлешендǝге икенче абзацны  түбǝндǝге 
эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ: 

«Бюджет йөкләмәләре чыгымнары һәм лимитлары буенча бюджет 

язмасы күрсәткечләре, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 190 

һәм 191 маддǝлǝрендǝ каралган очраклардан тыш, чираттагы финанс 

елы башланганчы, ведомствога караган бүлүчеләргә һәм (яисә) бюджет 

акчаларын алучыларга җиткерелә.»; 

24) 34 маддǝнеӊ 3 пунктын  түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ:  
«3. Бюджет язмаларын төзү һәм алып бару тәртибе бюджет 

акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең) расланучы бюджет йөкләмәләре 

лимитларвыныӊ чыгымнар төрләре буенча төркемчǝлǝргǝ 
(элементларга) аныклауны гамәлгә ашыру хокукын яисә бурычын 

билгеләргә мөмкин..»; 

25) 36 маддǝнеӊ 2 өлешендǝге дүртенче абзацны  түбǝндǝге эчтǝлектǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«Җитǝкчесе казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау 

тәртибе нигезендә раслау хокукына ия  булган  казна учреждениесенең 

бюджет сметасы күрсәткечләре элементлары (төркемчǝлǝр һәм 

элементлар) кодлары буенча күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре 

лимитлары чикләрендә, шулай ук тиешле төркемнәр (статьялар) 

статьялары (ярдәмче статьялары) кодлары буенча өстәмә рәвештә дәүләт 

идарәсе секторы операцияләре классификациясенең бюджет 

йөкләмәләре чикләрендә детальләштерелергә мөмкин.»; 

26) 37 маддǝнеӊ 2 өлешен түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ:  
«2. Финанслауның чик күләме бюджет акчаларын баш бүлүчегә, 

бүлүчегә һәм алучыга карата ай саен яки квартал саен, яйсǝ агымдагы 

финанс елы башыннан  арта баручы нәтиҗә белән бюджет акчаларын 

баш бүлүчеләрне, бүлүчеләрне һәм алучыларны финанслауга гаризалар 

нигезендә билгеләнә.» 

27) 48 маддǝнеӊ 3 өлешендǝге икенче абзацны  түбǝндǝге эчтǝлектǝ 
бǝян итǝргǝ: 

«Эчке муниципаль финанс контроле буенча эчке муниципаль 

финанс контроле органнары вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибе эчке 

муниципаль финанс контроле буенча тикшерү, ревизия һәм тикшерүләр 

үткәрү нигезләрен һәм тәртибен, шул исәптән аларны үткәрү, үткәрү 
периодларын, эчке муниципаль финанс тикшерүе органнары вазыйфаи 

затларының хокуклары һәм бурычлары турында карарлар кабул итәргә 
вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген, контроль объектларын (аларның 
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вазыйфаи затларын,) хокукларын һәм бурычларын (шул исәптән эчке 

муниципаль финанс тикшерүе органнарының вазыйфаи затлары 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган тикшерүләрне, ревизияләрне һәм 

тикшерүләрне оештыру-техник тәэмин итү буенча) билгелǝргǝ тиеш.». 

2.Əлеге Карар  рǝсми бастырылган көненнǝн үз көченǝ керǝ, 12-15 

пунктлар өчен гамǝлгǝ керү вакыты –  2019 елныӊ 01 гыйнварыннан 

соӊ.   

3.Əлеге Карарныӊ үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 

социаль-икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  
 
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                    Н.Г. Мǝhдиев 

 


