
Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Борискино авыл Советы

КАР АРЫ

№100 15 март 2019 ел

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Борискино авыл 
жирлеге бюджетыннан башка 
бюджетара трансфертлар биру тэртибе 
Ьэм шартлары турындагы нигезлэмэ хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 9 Иэм 142.5 статьялары, 2003 
елнын 6 октябрендзге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ 
гомуми принциплары турында»гы №131-Ф3 Федераль законный 65 статьясы
4 олеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Борискино авыл 
жирлеге Уставы нигезендэ Ъэм Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Борискино авыл жирлегендэге бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ 
таянып

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Борискино авыл 
жирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары 
турындагы нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).

2. Элеге карарны Борискино авылы, Узэк урам, 61 нче йорт; Березовка 
бистэсе, Узэк урам, 16 нчы йорт территориясендэ урнашкан махсус мэгълумати 
стендларда халыкка житкерергэ, “Татарстан Республикасыныц хокукый 
мэгълуматлар рэсми порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) Иэм Элмэт 
муниципаль районы сайты, «Интернет" челтэрендэ урнаштырырга.

3. Элеге карарнын утэлешен тикшерудэ тотуны Борискино авыл жирлеге 
башлыгына йоклэргэ.

4. Элеге карар халыкка игълан ителгэннэн сон уз коченэ керэ.

Борискино авыл Советы КАРАР БИРЭ:

Борискино авыл 
жирлеге башлыгы Ж-С. Илалов



Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль район 

Борискино авыл Советыньщ 
2019 елньщ 15 мартындагы 
№100 карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Борискино авыл 
жирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 

бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары
турындагы нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Элеге нигезлэмэ белэн Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 9 Ьэм 
142.5 статьялары, 2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында»гы №131-Ф3 Федераль 
законный 65 статьясы 4 олеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Борискино авыл жирлеге Уставы нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Борискино авыл жирлегендэге бюджет процессы 
турындагы нигезлэмэ белэн Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Борискино авыл жирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе 
Ьэм шартлары билгелэнэ.

2. Башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары

2.1. Бюджеттан башка бюджетара трансфертлар биру Борискино авыл 
жирлеге бюджеты (алга таба -  жирлек) Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы бюджеты (алга таба-Элмэт муниципаль районы) -  2003 
елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында»гы №131-Ф3 Федераль закон, 2004 елньщ 
28 июлендэге «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» №45-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законы нигезендэ билгелэнгэн жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту, жирле узидарэ органнары тарафыннан тапшырылган 
вэкалэтлэрне финанс белэн тээмин иту максаты белэн муниципаль районнарныц 
жирле узидарэ органнары арасында тозелэ торган килешулэр нигезендэ 
башкарыла; Россия Федерациясе бюджеты законнары, Татарстан Республикасы 
бюджеты законнары Ьэм жирлекнец муниципаль хокукый актлары белэн 
билгелэнгэн башка очраклардан тыш \

2.2. Жирлек бюджетыннан район бюджына башка трансфертлар биру

1 Мэсэлэн, мондый очраклар сыйфатында муниципаль район, авыл жирлеге жирле узидарэ органнары 
вэкалэтлэре кысаларында жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча гамэлгэ ашырыла торган естэмэ 
чараларны финанслау (жирле инициативаларга ярдэм иту), алдан курелмэгэн чыгымнарны, гадэттэн тыш 
хэллэрне кисэту Ьэм бэла-каза нэтижэлэрен бетеру Ь.б. карала ала.
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жирлек бюджетыньщ естэмэ керемнэре хисабына тормышка ашырыла.
2.3. Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар бюджет керемнэре 

классификациясе нигезендэ район керемнэре олешендэ чагылдырыла.
2.4. Башка бюджетара трансфертлар жирлек бюджетыннан район 

бюджетына бирелэ, шул исэптэн жирлекнен муниципаль программаларын, 
ведомство максатчан программаларын гамэлгэ ашыру кысаларында да.

2.5. Дирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар кулэмен 
исэплэу район бюджетына элеге нигезлэмэнец 1 нче кушымтасы нигезендэ 
башкарыла.

2.6. Башка бюджетара трансфертлар кулэме чираттагы финанс елына Иэм 
план чорына жирлек бюджеты турындагы карарда яисэ чираттагы финанс елына 
Ьэм план чорына авыл жирлеге бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр керту 
юлы белэн Ьэм жирлек бюджеты чыгымнарыныц жыелма бюджет язмасына 
узгэрешлэр керту юлы белэн раслана.

2.7. Башка бюджетара трансфертлар жирлек бюджетыннан район 
бюджетына чираттагы финанс елына Ьэм план чорына авыл жирлеге 
бюджеты турында карар белэн расланган сумма чиклэрендэ Ьэм жирлек 
Советы карары нигезендэ бирелэ.

2.8. Башка бюджетара трансфертлар жирлек бюджетыннан район Советы 
Ьэм жирлек Советы карары нигезендэ авыл жирлеге башкарма комитеты Иэм 
район башкарма комитеты арасында твзелгэн килешулэр (2 нче кушымта) 
нигезендэ район бюджетына бирелэ.

2.9. Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру турындагы 
килешу тубэндэге нигезлэмэлэрдэ булырга тиеш:

1) башка бюджетара трансфертларныц максатчан билгелэнеше;
2) башка бюджетара трансфертларны биру Ьэм тоту шартлары;
3) башка бюджетара трансфертлар биругэ каралган бюджет 

ассигнованиелэре кулэме;
4) башка бюджетара трансфертларны кучеру тэртибе;
5) килешунец гамэлдэ булу вакыты;
6) бюджетара трансфертларны биру Иэм тоту очен билгелэнгэн шартлар 

утэлешен тикшереп торуны гамэлгэ ашыру тэртибе;
7) башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисап тапшыру 

сроклары Иэм тэртибе;
8) килешулэрне утэмэгэн очен финанс санкциялэре;
9) башка шартлар.
2.10. Килешулэр тезу тэртибе жирлек уставы,
Ьэм (яки) жирлек Советыныц норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ.
2.11. Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру турындагы 

килешу проектын эзерлэу башка бюджетара трансфертларны кучеруче жирлек 
бюджеты акчаларын баш булуче тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

2.12. Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар агымдагы елныц 
Иэр ай саен 25 числосына кадэр район белэн килешу тезегэннэн соц бирелэ.

2.13.Жирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар район
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бюджетыньщ касса утэлешен гамэлгэ ашыручы органда ачылган район 
бюджетыньщ бердэм счетына акча кучеру юлы белэн башкарыла.

2.14. Чираттагы финанс елыньщ 1 январенэ файдаланылмаган башка 
бюджетара трансферт калдыклары буенча операциялэр (Россия Федерациясе 
Бюджет кодексыныц 242 статьясы 5 пункты нигезендэ):

1) агымдагы финанс елыньщ 1 январенэ район бюджетыннан кучерелгэн 
Иэм максатчан билгелэнеше булган башка бюджетара трансфертлар агымдагы 
финанс елыньщ беренче 15 эш кене эчендэ жирлек бюджеты кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

2) жирлек бюджеты акчалары баш администратор тарафыннан хисап 
финанс елында файдаланылмаган бюджетара трансфертларны элеге пунктныц 1 
пунктчасында курсэтелгэн ихтыяжлары булу (булмау) турында карар кабул иту, 
шулай ук аларга ихтыяж булу турында карар кабул иткэндэ, аларны район 
бюджетына кире кайтару, элеге акчалар кергэн кеннэн алып 30 эш кененнэн дэ 
соцга калмыйча гамэлгэ ашырыла, финанс ягыннан тээмин иту чыганагы булып 
торган район бюджеты чыгымнары турындагы хисап нигезендэ элеге бюджетара 
трансфертлар, расланган тэртиптэ Иэм килешудэ билгелэнгэн форма буенча 
формалаштырыла Ьэм тэкъдим ителелэ.

3) жирлек бюджетыннан район бюджетына кучерелгэн максатчан 
средстволар, баш администраторыныц финанс органы белэн килештерелгэн 
хисап елында файдаланылмаган башка бюджетара трансфертларга ихтыяж булу 
турындагы карары нигезендэ, элеге бюджетара трансфертларныц 
калдыкларыннан артмаган кулэмдэге акчалар агымдагы финанс елында район 
бюджеты кеременэ кире кайтарылырга момкин.

4) элеге пунктныц 3 пунктчасында каралган карарлар кабул иту тэртибе 
жирле бюджетлардан башка бюджетара трансфертларны кире кайтару тэртибен 
жайга сала торган жирле хакимиятнец муниципаль хокукый актлары белэн 
билгелэнэ.

5) 1 январьгэ файдаланылмаган башка бюджетара трансферт калдыклары 
жирлек бюджеты кеременэ кучерелмэгэн очракта, элеге акчалар жирлек 
бюджеты кеременэ Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн 
тэртиптэ алынырга тиеш.

2.15. Башка бюджетара трансфертлар авыл жирлеге бюджетына тубэндэге 
очракларда кире кайтарылырга тиеш:

- аларны максатсыз куллану ачыкланганда;
- районга тиешле хисап бирелмэгэндэ;
- хисапта дорес булмаган мэгълуматлар тапшырылганда.
2.16. Районный башка бюджетара трансфертларын ирекле рэвештэ кире 

какмаган очракта, элеге акчалар жирлек бюджетына законнарда билгелэнгэн 
тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.
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3. Башка бюджетара трансфертларны куллануны контрольдэ
тоту Ьэм хисап

3.1. Районный жирле узидарэ органнары жирлек бюджетыннан алынган 
башка бюджетара трансфертларны максатчан файдалану Ьэм алардан файдалану 
турындагы хисапларныц дереслеге ечен жавагшы.

3.2. Башка бюджетара трансфертлардан файдалануны жирлек башкарма 
комитеты контрольдэ тота.

3.3. Башка бюджетара трансфертлардан файдалану турындагы хисап 
районный финанс - бюджет палатасы тарафыннан килешудэ билгелэнгэн тэртип 
Ьэм форма буенча тапшырыла.

5



Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Борискино авыл жирлеге 
бюджетыннан Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы бюджетына 
башка бюджетара трансфертлар биру 
тэртибе Ьэм шартлары турындагы 
нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына 
муниципаль белем биру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым 

йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районы тупланма бюджетыньщ 
баланслылыгын тээмин иту максатларында Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Борискино авыл жирлеге бюджетыннан бирелэ торган 

башка бюджетара трансфертлар кулэмен исэплэу методикасы

1. Элеге Методика Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
бюджетына муниципаль белем биру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым 
йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районы тупланма бюджетыньщ 
баланслылыгын тээмин иту максатларында Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Борискино авыл жирлеге бюджетыннан бирелэ торган 
башка бюджетара трансфертлар кулэмен исэплэугэ корылган.

2. Бюджеттан башка бюджетара трансфертлар кулэме муниципаль мэгариф 
учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым йеклэмэлэрен утэугэ Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Борискино авыл жирлеге бюджетыньщ 
баланслылыгын тээмин иту максатларында ел саен бюджет проектын тезегэндэ 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Борискино авыл жирлеге 
вакыт, гомуми ихтыяж Ьэм керем мемкинлеклэре бэялэрендэ Борискино авыл 
жирлегендэге аермадан чыгып билгелэнэ.

3. Бюджеттан башка бюджетара трансфертлар кулэме муниципаль мэгариф 
учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым йеклэмэлэрен утэугэ Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Борискино авыл жирлеге берлэштерелгэн 
бюджетыньщ баланслылыгын тээмин иту максатларында тубэндэге формула 
буенча билгелэнэ:

S = (Д1 + Д2) -  (Р + С),

S-жирлек бюджетыннан район бюджетына бирелэ торган башка 
бюджетара трансфертлар кулэме;

Д1 - Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар Ьэм жыемнар 
турындагы законнар Ьэм башка мэжбури тулэулэр турындагы законнар 
нигезендэ формалашкан жирлек керемнэре;

Д2 -  жирлек бюджетыньщ тээмин ителешен тигезлэугэ районнан 
(Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн) дотациялэр;
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Р -  Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц 
берлэштерелгэн бюджетын формалаштыруга бердэм теп якын килу нигезендэ 
формалашкан жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ жирлек бюджеты 
чыгымнары;

С - Россия Федерациясе субъекты бюджеты турында Россия Федерациясе 
субъекты законнары нигезендэ жирлек бюджетыннан Россия Федерациясе 
субъекты бюджетына кучерелергэ тиешле субсидиялэр.
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Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Борискино авыл жирлеге 
бюджетыннан Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы бюджетына 
башка бюджетара трансфертлар биру 
тэртибе Иэм шартлары турындагы 
нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына муниципаль 
белем биру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым йеклэмэлэрен утэугэ 

Элмэт муниципаль районы тупланма бюджетыньщ баланслылыгын тээмин иту 
максатларында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Борискино 

авыл жирлеге бюджетыннан бирелэ торган бюджеттан башка бюджетара 
трансфертлар биру турындагы килешунец 

ТИПЛАШТЫРЫЛГАН ФОРМАСЫ

« » 20 ел №

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц Борискино авыл 
жирлеге башкарма комитеты алга таба «жирлек» дип аталучы, 
_________________________________________________________________исемендэ
(щирлек башкарма хакимияте органы щитэкчесе яисэ аларга вэкалэтле затныц исеме)
____________________________________________________________ , гамэлдэге

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы-булган очракта) нигезендэ
______________________________________________________________________________________________ ?

(башкарма хакимият органы турында нигезлэмэ, ышаныч кэгазе, боерык яки 
вэкалэтлэрне раслаучы башка документ) бер яктан, алга таба “Район” дип аталучы 
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан

(муниципаль хакимиятнец башкарма органы щитэкчесе яисэ аныц вэкалэтле вэкиле исеме )
_____________________________________________________________________________________________?

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы-булган очракта)
нигезендэ гамэлдэ булган______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________?

(устав, ышаныч, яки вэкалэтлэрне раслаучы башка документ) 
икенче яктан, алга таба Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елньщ 6 октябрендэге №131-Ф3 Федераль закон, Совет карары нигезендэ 
ике як, Совет карары белэн___________________________________________

(шэЬэр, авыл щирлеге вэкиллекче органы атамасы)
« ____» __________________№ ____ «_________________________________________________ »,

(ШэИэр, авыл щирлегенец чираттагы бюджеты турында карар финанс елы Иэм тан чорына) 
тубэндэгелэр турында элеге килешуне тезеделэр.
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I. Килешу Предметы

1.1. Бюджет чыгымнары классификациясе кодлары буенча авыл жирлеге 
бюджетыньщ бюджет йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ (алга таба -  башка 
бюджетара трансфертлар) муниципаль мэгариф учреждениелэрен карап тору 
буенча чыгым йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районыныц 
берлэштерелгэн бюджетыньщ баланслануын тээмин иту максатларында жирлек 
бюджетыннан 20_ Ьэм 20_ -  20_ елларда башка бюджетара трансфертны район 
бюджетына биру элеге Килешу предметы булып тора (алга таба -  башка 
бюджетара трансфертлар).):
жирлек бюджеты акчаларын баш булуче коды__________________, булек
_______ булекчэ ___________ ,
максатчан статья______________ , чыгымнар тере______________.

II. Районный чыгым йеклэмэлэрен финанслар белэн тээмин иту, 
аларны утэу максатында бирелэ 
Башка бюджетара трансфертлар

2.1. Элеге килешу нигезендэ авыл жирлеге бюджетыннан район 
бюджетына бирелэ торган башка бюджетара трансфертный гомуми кулэме 
тэшкил итэ:
2 0 ____елда____________ (_______________ ) сум_______ тиен,

(суммасы язмача)
2 0 ____елда____________ (_______________ ) сум _______ тиен,

(суммасы язмача)
2 0 ____елда____________ (_______________ ) сум_______ тиен;

(суммасы язмача)
3.1. Башка бюджетара трансфертлар жирлек Советынын бюджет 

турындагы карарында (жирлек бюджетыньщ жыелма бюджет язмасы) каралган
бюджет ассигнованиелэре чиклэрендэ бирелэ._______ (1 пункт 2013 елньщ 16
октябрендэге №79 - ТРЗ Татарстан Республикасы законы редакциясендэ)

3.2. Башка бюджетара трансфертлар тубэндэге шартларны утэгэндэ 
бирелэ:
а) районда элеге килешунец 2.1 пунктында каралган кулэмдэ, аларны утэу 
максатларында башка бюджетара трансфертлар бирелэ торган чыгым 
йеклэмэлэрен финанс белэн тээмин итугэ бюджет ассигнованиелэре булу;
б) районный жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ бэйле чыгымнарын 
гамэлгэ ашыру;
в) районга башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисап биру.
г ) •

3.3. 1.1 пунктында курсэтелгэн чыгым йеклэмэлэрен утэугэ жирлек 
бюджетыннан бирелэ торган башка бюджетара трансфертны кучеру.Элеге 
килешу Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ ай саен 25 числога 
кадэр, жирлек бюджетыньщ керем елешен фактта утэуне исэпкэ алып гамэлгэ
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ашырыла.
IV. Якларныц узара хезмэттэшлеге

4.1. Авыл жирлеге тубэндэгелэрне талэп итэ:
4.1.1. Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар бирелуне элеге 

килешу белэн билгелэнгэн башка бюджетара трансферт биру шартлары
утэгэндэ, _______ финанс елына Ьэм план чорына 20_ - 20____ еллар бюджет
йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ.

4.1.2. Район тарафыннан элеге килешудэ каралган башка бюджетара 
трансферт Ьэм башка йеклэмэлэрне биру шартларын утэуне контрольдэ тотуны 
гамэлгэ ашыру.

4.1.3. Башка бюджетара трансферт бируне туктаткан очракта, мондый 
туктатунын сэбэплэре турында районга хэбэр иту.

4.1.4. Элеге килешуне утэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча районга элеге 
килешунен 4.4.1 пункты нигезендэ район мерэжэгатен алганнан сон 5 эш кене 
эчендэ ацлатмалар жибэру.

4.1.5. Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм элеге килешу белэн 
билгелэнгэн башка йеклэмэлэрне утэу:

4.1.5.1 .  ;
4.1.5.2 .  .
4.2. Авыл жирлеге хокуклы:
4.2.1. Районнан килешудэ каралган башка бюджетара трансферт Ьэм башка 

йеклэмэлэрне биру шартларын утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру ечен 
кирэкле документлар Ьэм материалларны, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе Ьэм 
район тарафыннан башка бюджетара трансферт биру шартларын утэугэ бэйле 
беренчел документларны Ьэм материалларны соратып алырга.

4.2. 1. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге килешудэ 
билгелэнгэн башка хокукларны гамэлгэ ашырырга:

4.2.1 .  ;
4.2.2 .  .
4.3. Район бурычлы:
4.3.1. Элеге килешунец 3.2 пунктында билгелэнгэн башка бюджетара 

трансферт биру шартларын утэуне тээмин итэ.
4.3.2. Башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары 

турындагы нигезлэмэ башка бюджетара трансфертларны биру тэртибе Ьэм 
шартлары турындагы нигезлэмэ жирлек бюджетына кире кайтару турындагы 
нигезлэмэлэрне куздэ тотса, жирлек бюджетына акчаларны кире кайтару буенча 
жирлек талэплэрен утэуне тээмин итэ.

4.3.3. Элеге килешугэ кушымта нигезендэ башка бюджетара трансфертный 
чыгымнары турындагы хисапларны башка бюджетара трансферт алынган ел 
ечен килэсе елныц 15 январеннэн дэ соцга калмыйча бируне тээмин итэ;;

4.3.4. Соратып алган очракта, районга элеге килешудэ каралган башка 
бюджетара трансферт Ьэм башка йеклэмэлэр биру шартларын, шул исэптэн 
бухгалтерлык исэбе Ьэм район тарафыннан башка бюджетара трансферт биру
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шартларын утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру ечен кирэкле документлар 
Ьэм материаллар тэкъдим итуне тээмин итэргэ.

4.3.5. Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн срокларда, 
килэсе хисаптан соц, башка бюджетара трансфертлар акчалары калдыклары 
ечен килэсе финанс елньщ 1 январенэ кадэр файдаланылмаган жирлек 
бюджетына кире кайтарырга.

4.3.6. Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм элеге килешу белэн 
билгелэнгэн башка йеклэмэлэрне утэргэ:

4.3.6.1 .  ;
4.3.6.2 .  .
4.4. Район хокуклы:
4.4.1. Элеге килешу утэлугэ бэйле рэвештэ анлатмаларны сорап 

жирлеклэргэ мерэжэгать итэргэ.
4.4.2. 1. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге килешудэ 

билгелэнгэн башка хокукларны гамэлгэ ашырырга:
4.4.2.1 .  ;
4.4.2.2.

V. Якларныц жаваплылыгы

5.1. Элеге килешу буенча уз бурычларын утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн 
очракта яклар Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы.

VI. Йомгаклау нигезлэмэлэре

6.1. Яклар арасында элеге килешуне гамэлгэ ашыру белэн бэйле килеп 
туган бэхэслэр, беркетмэлэр яки башка документлар рэсмилэштеру белэн 
сейлэшулэр уткэру юлы белэн, алар тарафыннан хэл ителэ.Килешмэгэн очракта 
яклар арасындагы бэхэслэр суд тэртибендэ хэл ителэ.

6.2. Элеге килешу рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка игълан 
ителгэннэн соц) уз кеченэ керэ.

Элеге килешу Ъэр як исеменнэн эш иту хокукына ия булган затлар 
тарафыннан имзалана Ьэм яклар тарафыннан элеге килешу буенча уз 
йеклэмэлэрен тулысынча утэлугэ кадэр гамэлдэ була.
Элеге килешу предметы буенча яца килешу тезелгэн очракта якларныц элеге 
килешу буенча йеклэмэлэре туктатыла.

3.3. Элеге килешуне узгэрту яклар инициативасы буенча гамэлгэ ашырыла 
Ьэм элеге килешугэ естэмэ килешу рэвешендэ рэсмилэштерелэ.

4.4. Элеге килешуне ике якныц да ризалыгы белэн озэргэ момкин.

VII. Якларныц тулэу реквизитлары:

Авыл жирлеге исеме Район исеме
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Урнашу урыны: Урнашу урыны:

Банк реквизитлары: Банк реквизитлары:

Россия Банкынын БИК Ьэм учреждениесе исеме 
Исэп-хисап счеты 
Шэхси исэп
Шэхси исэп ачылган Федераль казначылыкньщ 
территориаль органы исеме 
ИНН/ КПП 
ОГРН
октмо

Россия Банкынын БИК Ьэм учреждениесе исеме 
Исэп-хисап счеты 
Шэхси исэп
Шэхси исэп ачылган Федераль казначылыкньщ 
территориаль органы исеме
Россия Федерациясе субъекты бюджеты керемнэре
администраторыньщ ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО
Район бюджетына кергэн башка бюджетара 
трансфертлар акчалары исэпкэ алына торган 
керемнэрне бюджет классификациясе коды

X. Яклар имзалары

Жирлекнец кыскартылган исеме Районный, кыскартылган исеме

/ /
(низа) (инщиалпар, фамилия) (имза) (инициаллар, фамилия)
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Татарстан Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Борискино авыл 
жирлеге бюджетыннан Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы 
бюджетына башка бюджетара трансфертлар 
биру тэртибе Ьэм шартлары турында 
килешугэ кушымта

Муниципаль белем биру учреждениелзрен карап тотуга 
Элмэт муниципаль районы бюджеты чыгымнары турында

20 елына
хисап

Вакытлылык: еллык_______________________ _________ Улчэу берэмлеге: Сум
Чыгымнар
юнэлеше

каралган
акчалар

Фактта хисап
датасына
кергэн

Фактта хисап 
датасына 
файдаланылган 
акча

Хисап
датасына
калган
акчалар

Элмэт муниципаль районы
башкарма комитет ж и тэкч есе____________________________

(имза)
Финанс-бюджет палатасы рэисе___________________________

(имза)

Башкаручы___________________________________
(Ф. И. О., вазифа, булекчэ)
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