
 

Югары Ослан муниципаль район  

Советының 2018 нче елның  

14 нче декабрендҽ кабул ителгҽн 

 39-442 нче номерлы «Югары Ослан  

муниципаль районының 2019 нчы 

елга һҽм 2020 һҽм 2021 нче  

елларның планлы чорына бюджеты 

 турында» карарын тормышка ашыру  

чаралары турында 

 

Югары Ослан муниципаль район Советының 2018 нче елның 14 нче 

декабрендҽ кабул ителгҽн 39-442 нче номерлы «Югары Ослан муниципаль 

районының 2019 нчы елга һҽм 2020 һҽм 2021 нче елларның планлы чорына 

бюджеты турында» карарын үтҽүне тҽэмин итү максатларында Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. 2019 елның 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының 2019 елга һҽм 2020 һҽм 2021 еллар план чорына 

бюджетын үтҽүгҽ кабул итҽргҽ. 

2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджеты 

керемнҽре баш администраторларына: 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджетына 

салымнар, җыемнар һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр керүне тҽэмин итү, шулай ук 

аларны түлҽү буенча бурычларны киметү буенча чаралар күрергҽ; 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджеты 

үтҽлеше турында квартал саен, керемнҽр өлешендҽ, Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн срокларда керемнҽр буенча 

бюджет фактта үтҽлүдҽн тайпылуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, аналитик 

материаллар тапшырырга; 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽрен бюджет 

классификациясенең тиешле кодларына күчерү максатларында ачыкланмаган 

керемнҽрне оператив рҽвештҽ ачыклауны гамҽлгҽ ашырырга; 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы башкарма 

хакимияте органнарының һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы бюджетының алар белҽн идарҽ итҽ торган керемнҽре 
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составы үзгҽргҽн очракта Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына закон 

һҽм башка норматив хокукый актлар үз көченҽ кергҽн көннҽн өч эш көне эчендҽ,  

алар нигезендҽ администрациялҽнҽ торган керемнҽр һҽм (яисҽ) состав үзгҽртелү 

турында мҽгълүмат бирергҽ. 

3. Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларының баш администраторларына квартал саен Татарстан 

Республикасы Финанс Министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн сроклар һҽм 

формалар нигезендҽ Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын эчке 

һҽм тышкы финанслау чыганаклары акчаларын ай саен җҽлеп итү һҽм каплау 

фаразларын тҽкъдим итҽргҽ. 

4. Билгелҽргҽ: 

2019 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы бюджетыннан максатчан билгелҽнешле башка бюджетара 

трансфертлар рҽвешендҽ җирлеклҽр бюджетларына бирелгҽн бюджетара 

трансфертлар калдыклары Югары Ослан муниципаль районы бюджетына кире 

кайтарылырга тиеш; 

2018 елда бирелгҽн һҽм максатчан билгелҽнеше булган бюджетара 

трансфертларның калдыкларына ихтыяҗ булу турында карарлар ҽлеге калдыктан 

артмаган күлҽмдҽ кабул ителҽ: 

2019 елда Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

бюджетыннан җирлек бюджетына элек файдаланылмаган бюджетара 

трансфертлар биргҽндҽ билгелҽнгҽн максатларга финанс ягыннан тҽэмин итү 

чыганагы булып торган җирлек бюджеты акчаларын алучы тарафыннан кабул 

ителгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре каралмаган  бюджетара трансфертлар бирелсҽ. 

5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетлары бүлеклҽренҽ: 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының муниципаль 

программаларын "Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга һҽм 2020 һҽм 

2021 еллар план чорына бюджеты турында" 2018 елның 14 декабрендҽге 39-442 

номерлы карарына бюджет законнарында билгелҽнгҽн срокларда китерүне 

тҽэмин итҽргҽ. 

6. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

муниципаль заказ бирүчелҽренҽ, шул исҽптҽн муниципаль казна 

учреждениелҽренҽ, 2019 елның 1 февраленҽ кадҽр Югары Ослан муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасына Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы исеменнҽн төзелгҽн товарлар белҽн тҽэмин итү, эшлҽр 

башкару, хезмҽтлҽр күрсҽтү өчен файдаланылмаган муниципаль контрактларның 

калган калдыклары буенча 2018 елда түлҽнергҽ тиешле муниципаль 

контрактларны тапшырырга. 

7. Билгелҽргҽ: 

конкурста катнашу өчен сатуларда катнашучылар тарафыннан кертелҽ 

торган акчалар суммасы, Югары Ослан муниципаль районының муниципаль 

милкен хосусыйлаштыру буенча аукционда катнашу өчен гаризалар белҽн тҽэмин 

итү сыйфатында, Югары Ослан муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын 

тҽэмин итү өчен сатып алуларда катнашучылар тарафыннан кертелҽ торган 

акчалар Югары Ослан муниципаль районы исеменнҽн төзелгҽн муниципаль 

контрактларның үтҽлешен тҽэмин итү сыйфатында, акчалата чаралар, Югары 

Ослан муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү өчен сатып 



алуларда катнашучылар тарафыннан кертелҽ торган сатып алуларда катнашу 

өчен гаризаларны тҽэмин итү сыйфатында Югары Ослан муниципаль районы 

учреждениелҽренең алар тарафыннан Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык Департаментының территориаль бүлегендҽ 

учреждениелҽрнең вакытлыча карамагына кергҽн акчалар белҽн операциялҽрне 

исҽпкҽ алу өчен ачылган шҽхси счетларында исҽпкҽ алына,; 

Югары Ослан муниципаль районы бюджеты акчаларын алучылар Югары 

Ослан муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына товар китерүгҽ, эшлҽр 

башкаруга һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ килешүлҽр (муниципаль контрактлар) 

төзегҽндҽ, аларга билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары чиклҽрендҽ аванс түлҽүлҽрен күздҽ тотарга хокуклы: 

а) килешү (контракт) суммасының 100 процентына кадҽр, ҽмма бюджет 

йөклҽмҽлҽренең билгелҽнгҽн лимитларыннан да артмаган күлҽмдҽ, - килешүлҽр 

(контрактлар) буенча матбугат басмаларга язылу һҽм аларны сатып алу, элемтҽ, 

кабель һҽм спутник телевидениесенҽ хезмҽт күрсҽтү, ягулык-майлау 

материаллары, транспорт чаралары, авиация, тимер юл, шҽһҽр һҽм шҽһҽр яны 

транспорты, ашыгыч билгелҽнештҽге медикаментлар (кеше тормышына куркыныч 

янау килеп туган очракта кичектергесез медицина ярдҽме күрсҽтү өчен кирҽк 

булган медикаментлар) сатып алу турында, квалификация күтҽрү курсларында 

белем алу, Һөнҽри ҽзерлек узу, фҽнни, методик яктан яңадан ҽзерлҽү, фҽнни-

гамҽли һҽм башка конференциялҽрдҽ катнашу, проект документларына һҽм 

инженерлык эзлҽнүлҽренҽ дҽүлҽт экспертизасы үткҽрү, капиталь төзелеш, 

реконструкция һҽм техник яңадан коралландыру объектларының смета бҽясен 

дөрес итеп билгелҽүне тикшерүне үткҽрү, транспорт чаралары хуҗаларының 

гражданлык җаваплылыгын мҽҗбүри иминлҽштерү килешүлҽре буенча, 

мҽгълүмати тҽэмин итү, транспорт чаралары буенча хезмҽтлҽр өчен түлҽүгҽ, 

фҽнни, мҽдҽни, экскурсия һҽм спорт чараларын үткҽрүгҽ килешүлҽр буенча, 

янгын сүндерү буенча чаралар үткҽрү турында килешүлҽр (муниципаль 

контрактлар) буенча; 

б) ҽгҽр Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы каралмаган булса, 

шартнамҽ (контракт) суммасының 30 процентыннан артмаган күлҽмдҽ, ҽмма 

бюджет йөклҽмҽлҽренең билгелҽнгҽн лимитларыннан артмаган күлҽмдҽ-калган 

килешүлҽр (контрактлар) буенча;  

Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан юридик затларга (дҽүлҽт 

(муниципаль) учреждениелҽрдҽн тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук товарлар, 

эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне җитештерүче физик затларга субсидиялҽр бирү 2019 

елда Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ 

ашырыла. 

8. Югары Ослан муниципаль районының финанс-бюджет палатасына: 

2019 елга, 2020 һҽм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы бюджетының җыелма бюджет язмасында 

билгелҽнгҽн күлҽмдҽ бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары турында хҽбҽрнамҽне бюджет акчаларын баш бүлүчелҽргҽ 

җиткерергҽ. 

9. Сатып алулар өлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ төзелгҽн контракт (килешү) булганда, 

муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар сатып алуга, эшлҽр башкаруга һҽм 



хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бҽйле субсидиялҽрне җирлеклҽргҽ күчерү гамҽлгҽ ашырыла 

дип билгелҽргҽ: 

контракт белҽн (килешү белҽн) билгелҽнгҽн күлҽмдҽ аванс түлҽүгҽ; 

башкарылган эшлҽр, контракт буенча товар (килешү) куйган хезмҽтлҽр өчен, 

эшлҽр башкаруны, хезмҽт күрсҽтүне, товар белҽн тҽэмин итүне раслаучы 

документлар булганда.  

10. Югары Ослан муниципаль районы бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽргҽ: 

аларга җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм җыелма бюджет 

язмасының расланган күрсҽткечлҽре нигезендҽ ведомствога буйсынучы 

оешмалар һҽм (яки) Югары Ослан муниципаль районы бюджеты акчаларын 

алучылар арасында бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бүлергҽ. 

11. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

һҽм Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 

урнаштырырга.  

        12. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең беренче урынбасарына йөклҽргҽ. 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе                                                   Л.С. Хакимзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽзерлҽдеһҽм бастырды 

Ю.В. Козина  4 нөсхҽдҽ 

 


