Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы Минлебай авыл Советы
КАРАРЫ
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Минлебай авыл
жирлеге бюджетыннан башка
бюджет; хра трансфертлар биру тэртибе
Ьэм шар тлары турындагы нигезлэмэ хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 9 Ьэм 142.5 статья^ар^и, 2003
елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оеш т^рунын
гомуми приициплары турында»гы № 131-Ф3 Федераль законный 65 статьясы
4 елеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Минлебай авыл
жирлеге Уставы нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы Минлебай авыл жирлегендэге бюджет процессы турындагы нииге шэмэгэ
таянып

М ицлебай авыл Советы К АР АР БИРЭ:
1.
Татарстан Республикасы Э лмэг муниципаль районы Минлебай авыл
жирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы
бюджетмна
башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары
турындггы нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).
2. Элеге карарны Минлебай авылы, Ш. Бикчурин урамы, 50 нче йорт;
Мицлебтй станциясе, Ш оссе урамы, 20а йорты герриториясендэ урнашкан
махсус мэгьлумати стендларда халыкка житкерергэ,
Татарстан Республикасынын хокукый мэгълуматлар рэсми гюрталында
(PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм Элмэт муниципаль районы сайты, «Интернет"
челтэрендэ урнаштырырга.
3. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны Минлебай авыл жирлеге
башлыгына йеклэргэ.
4. |Элеге карар халыкка игълан ителгэннэн сон уз квченэ керэ.

М щ лебай авыл
жирлеге башлыгы

И.М. Рэхимов

Татарстан Республикасы
Э лм эт муниципаль район
М инлебай авыл Советыныц
2019 елньщ 15 мартындагы
№ 57 карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Минлебай авыл
жирле;пе бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы
бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары
турындагы нигезлэмэ
1.

Гомуми нигезлэмэлэр

Э л Зге нигезлэмэ белэн Россия Федерациясе Бюджет кодексынын, 9 Ьэм
142.5 статьялары, 2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле
узидарэне оешгыруныц гомуми принциплары турында»гы № 131-Ф3 Федераль
законны!! 65 статьясь .1 4 елеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы РЛицлебай авыл жирлеге Уставы нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы
Элмэт к униципаль районы Мицлебай авыл жирлегендэге бюджет процессы
турындаг ы нигезлэмэ белэн
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы ^ и ц л еб ай авыл жирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт
муници п!аль районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе
Ьэм шарт.лары билгелэнэ.
2. Башка, бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары
2.1 Бюджеттан башка бюджетара трансфертлар биру Мицлебай 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
вэкалэтдарне ф'инанс белэн тээмин иту максаты белэн муниципаль районнарныц
жирле тш дарэ органнары
арасында
тозелэ торган килешулэр нигезендэ
башкарыл а; Россия Федерациясе бюджеты законнары, Татарстан Республикасы
бюджеть законнгиры Ьэм
жирлекнец муниципаль хокукый актлары белэн
билгелэн:гэн башка очраклардан тыш !.
2.2 Жир лек 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 есгэм э
чар ал ар ны финанслау (жирле инициативаларга ярдэм иту), алдан курелмэгэн чыгымнарны, гадэггэн тыш
хэллэрне кис эту Ьэм бэла-каза нэтижэлэрен бетеру h.6. карала ала.
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жирлек б юджетыныц естэмэ керемнэре хисабына тормышка ашырыла.
2.3. Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар бюджет керемнэре
классификациясе нигезендэ район керемнэре елешендэ чагылдырыла.
2.4 Башка бюджетара трансфертлар жирлек бюджетыннар район
бюджеты на бирелэ, шул исэптэн жирлекнец муниципаль программаларын,
ведомств э максатчан программаларын гамэлгэ ашыру кысаларында да.
2.5. Ж^ирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар ; кулэмен
исэплэу [район бюджетына элеге нигезлэмэнен, 1 нче кушымтасы нигезендэ
башкарыла.
2.6. Башка бюджетара трансфертлар кулэме чираттагы финанс ертына Ьэм
план чорына жирлек бюджеты турындагы карарда янсэ чираттагы финанс елына
Ьэм план чорына авыл жирлеге бюджеты турындагы карарга узгэрелирр керту
юлы белрн Ьэм жирлек бюджеты чыгымнарыныц жыелма бюджет {язмасына
узгэрешл эр керту юлы б ел эн раслана.
Башка
бюджетара трансфертлар
жирлек бюджетыннан район
2.7
бюджеты на чираттагы финанс елына Ьэм план чорына авыл| жирлеге
бюджеты турында карар белэн расланган сумма чиклэрендэ Ьэу! жирлек
Советы карары нигезендэ бирелэ.
2.8 Башка бюджетара трансфертлар жирлек бюджетыннан район Советы
Ьэм жир]лек Советы карары нигезендэ авыл жирлеге башкарма комитеты Ьэм
район бг:шкарма комитеты арасында тозелгэн килешулэр (2 нче куш ымта)
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 готу шартлары;
3) о Шика Оюджетара т эансфертлар биругэ каралган бюджет
ассигнова ниелэре кулэме;
4) башка бюджетара г эансфертларны кучеру тэртибе;
5) йилешунен гамэлдэ булу вакыты;
6) бюджетара трансфертларны биру Ьэм тоту очен билгелэнгэн ш^ртлар
утэлешег тикшереп торуны гамэлгэ ашыру тэртибе;
7) башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисап т^пшыру
сроклары Ьэм тэртибе;
8) килешулэрне утэмэгэн очен финанс санкциялэре;
9) башка шартлар.
2 10 Килешулэр тезу тэртибе жирлек уставы,
Ьэм (яки) жирлек Советыньщ норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ.
2.1 . Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру турындагы
килешу фэоектын эзерлэу башка бюджетара трансфертларны кучеруче жирлек
бюджеты акчаларын баш булуче тарафыннан гамэлгэ ашырыла.
2.1 . Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар агымдагы елныц
Иэр ай Ьа<,^н 25 числосына кадэр район белэн килешу тезегэннэн сон биррлэ.
2 13 Ж’ирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар район

бюджеть: нын, касса утэлешен гамэлгэ ашыручы органда ач ы лц н район
бюджеты ныц бердэм счетына акча кучеру юлы белэн башкарыла.
2 ..14. Чираттагы финанс елыныц 1 январенэ фай дал аныл маган башка
бюджета^ а трансферт калдыклары буенча операциялэр (Россия Федерациясе
Бюджет кодексыныц 242 статьясы 5 пункты нигезендэ):
1) агымдагы финанс елыныц 1 январенэ район бюджетыннан кучерелгэн
Ьэм макс: атчан билгелэнеше булган башка бюджетара трансфертлар ^гымдагы
финанс Елыныц беренче 15 эш коне эчендэ жирлек бюджеты кеременэ кире
кайтары,;лырга тиеш.
2) Жирлек бюджеты акчалары баш администратор тарафынн|ан хисап
финанс ш ы н да файдаланылмаган бюджетара трансфертларны элеге пункт ныц 1
пунктчас ында курсэтелгэн ихтыяжлары булу (булмау) турында карар к|абул иту,
шулай у: с аларга ихтыяж булу турында карар кабул иткэндэ, аларцы район
бюджет ь на кире кайтару, элеге акчалар кергэн коннэн алып 301эш копен пон дэ
сонга кал мыйча гамэлгэ ашырыла, финанс ягыннан тээмин иту чыганагы булып
торган р ^йон бюджеты чыгымнары турындагы хисап нигезендэ элеге брдж етара
трансферт,лар, расланган тэртиптэ Ьэм килешудэ билгелэнгэн форма буенча
формала .штырыла Ьэм тэкъдим ителелэ.
3) ж;ирлек бюджетыннан район бюджетына кучерелгэн гутксатчан
средство flap, баш администраторыныц финанс органы белэн килеи[ггерелгэн
хисап ел гада файдаланылмаган башка бюджетара трансфертларга ихтыяж булу
турындаг ы
карары
нигезендэ,
элеге
бюджетара
трансфертларныц
калдыкла рыннан артмаган кулэмдэге акчалар агымдагы финанс елында район
бюджеть кеременэ кире кайтарылырга момкин.
4) элеге пунктныц 3 пунктчасында каралган карарлар кабул иту тэртибе
жирле бю джетлардан башка бюджетара трансфертларны кире кайтару |тэртибен
жайга с Ела торган жирле хакимиятнец муниципаль хокукый актлары оелэн
билгелэнЬ
5) I янва; эьгэ файдаланылмаган башка бюджетара трансферт калдыклары
жирлек бюджеты кеременэ кучерелмэгэн очракта, элеге акчалар жирлек
бюджеть кеременэ Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн
тэртиптэ алынырга тиеш.
2.1 5. Башка бюджетара трансфертлар авыл жирлеге бюджетына тубэндэге
очракларда кире кайтарылырга тиеш:
- аларны максатсыз куллану ачыкланганда;
- районга тиешле хисап бирелмэгэндэ;
- хисапта дерес булмаган мэгьлуматлар 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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Е>ашка бюджетара трансфертларны куллануНы контрольдэ
тоту Иэм хисап

3.1. Районньщ жирле узидарэ органнары жирлек бюджетыннан алынган
башка бюджетара трансфертларны максатчан файдалану Ьэм алардан файдалану
турындагы хисапларныц дереслеге очен жаваплы.
3.1. Башка бюджетара трансфертлардан файдалануны жирлек башкарма
комитеты контрольдз тота.
3.
Башка бюджетара трансфертлардан файдалану турындагы хиса
районный фийанё - бюджет палатасы тарафыннан килешудф билгелэнгэн тэртип
Изм форма буёнча тапшырыла.
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Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы Минлебай авыл жирлеге
бюджетыннан Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы бюджетына
башка бюджетара трансфертлар бир\
тэртибе Иэм шартлары турындагы
нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

"атарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына
мУниципаль белем биру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым
йоклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районы тупланма бюджетынын
баланслылыгын тээмин иту максатларында Татарстан Республикасы Элмэт
муницип аль районы Мицлебай авыл жирлеге бюджетыннан бирелэ торган башка
бюджетара трансфертлар кулэмен исэплэу методикасы
Элеге М етодика Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы
бюджеть на муниципаль белем биру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым
утэугэ Элмэт муниципаль районы тупланма бюджетынын
ЙОКЛЭМЭ.Г эрен
баланслы лыгын тээмин иту максатларында Татарстан Республикасы Элмэт
муницип аль районы Минлебай авыл жцрлеге бюджетыннан бирелэ торган башка
бюджета эа трансфертлар кулэмен исэплэугэ корылган.
I Бюджеттан башка бюджетара трансфертлар кулэме муниципаль мэгариф
учреждениелэрен карап готу буенча чыгым йоклэмэлэрен утэугэ ' атарстан
Республр касы Элмэт муниципаль районы бюджетына Татарстан Респ убликасы
Элмэт
муниципаль
районы
Минлебай
авыл
жирлеге
бюл жетыныц
балансльЬыгын тээмин иту максатларында ел саен бюджет проектын тозегэндэ
Татарста
вакыт, гфмуми ихтыяж Ьэм керем момкинлеклэре бэялэрендэ Минлебай авыл
жирлегейдэге аермадан чыгып билгелэнэ.
Вюджеттан башка бюджетара трансфертлар кулэме муниципаль мэгариф
учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым йоклэмэлэрен утэугэ Татарстан
Республж: касы Элмэт муниципаль районы бюджетына Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы Минлебай авыл жирлеге берлэштерелгэн
бюджеть ныц баланслылыгын тээмин иту максатларында тубэндэге формула
буенча бйы гелэнэ:
S = (Д 1 + Д2) - (Р + С),
S-жирлек бюджетыннан район бюджетына бирелэ торган башка
бюджетаэа трансфертлар кулэме;
Д1 - Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар Ьэм жыемпар
турындагы закон нар Ьэм башка мэжбури тулэулэр турындагы законнар
нигезендэ формалашкан ж;ирлек керемнэре;
Д2 — жирлек бюджетынын тээмин ителешен тнгезлэугэ районнан
(Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн) дотациялэр;
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р
Татарстан
Республикасы
Элмэт
муниципаль
райоиыныц
берлэште релгэн бюджетын формалаштыруга бердэм теп якын килу нигезендэ
формалат к а н жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ жирлек бюджеты
чыгымн ы;
С - Россия Ф едерациясе субъекты бюджеты турында Россия Федерациясе
субъекть законнары
нигезендэ жирлек бюджетыннан Россия Федерациясе
субъекть| бюджетына кучерелергэ тиешле субсидиялэр.
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Татарстан Республикасы Э лмэт муниципаль
районы М ицлебай авыл жирлеге
бю джетыннан Татарстан Республикасы
Э лм зт муниципаль районы бюджетына
баш ка бю дж етара трансфертлар биру
тэртибе Ьэм ш артлары турындагы
нигезлэмэгэ 2 нче куш ымта

Татарсфан Республикасы Элмэт муниципапь районы бюджетына муниципаль
белем <5иру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым йоклэмэлэрен утэугэ
Элмэт м униципаль районы тупланма бюджетынын баланслылыгын тээмин иту
максатл арында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Мин.тебай
авыл жирлеге бюджетыннан бирелэ торган бюджеттан башка бюджетара
трансфертлар биру турындагы килешунен
ТИПЛАШ ТЫРЫЛГАН ФОРМАСЫ

«

»

20

ел

№

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ
Минлебай
авыл ж;| ф леге башкарма комитеты алга таба «жирлек» дип аталучы,
иСемен до
(щ ирлек б ашкарма
(фс милияс

акимият е органы ж;итэкчесе яисэ аларга вэкалэт ле затн ыц исеме)
исеме,

атасыныц

исеме

(соцгысы-булган

,
очракта)

I'амэлдэге

гш гезендэ
5

(баш карма хакимият органы турында нигезлэмэ, ышаныч кэгазе, боерык яки
вж а л э т щ не раслаучы башка документ) бер яктан, алга таба “Район” дип аталучы

Элмэт

/[униципаль

районы

башкарма

комитеты

тарафыннан

(мунициши ь хакимият нец баш карма органы ж;итэкчесе яисэ аныц вэкалэтле вэкиле исеме )
•>
(фамилиясе, исеме атасыныц исеме (соцгысы-булган очракта)

нигезенд;

гамэлдэ

бул ган

(устав, ышаныч, яки вэкалэт лэрнераслаучы башка документ)

икенче i ктан, ал га таба Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия
Федеращ ясендэ жирле узи дарэ оештыруныц гомуми принциплары турында»
2003 елн ,щ 6 октябрендэге № 131-Ф3 Федерагть закон, Совет карары нигезендэ
ике як, Совет караты 5елэн
(шэкэр, авыл эщирлеге вэкиллекле органы атамасы)

«

»

№

«

(Шэкэр, ав ыл эк;ирлегенец чираттагы бюдж еты т урында карар финанс елы Ьэм т а н чорына)

тубэндэгелэр турында элеге килешуне тозеделэр.
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I. Килешу Предметы
L I. Бюджет чыгымнары классификациясе кодлары буенча авыл жирлеге
бюджеть: ныц бюджет йвклэмэлэре лимитлары нигезендэ (алга таба - башка
бюджетара трансфертлар) муниципаль мэгариф учреждениелэрен карап тору
буенча чыгым
йоклэмэлэрен
утэугэ
Элмэт
муниципаль
районыныц
берлэштерелгэн бюджетыныц 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_________
, оулек
булекчэ
максатчаи статья
I
, чыгымнар торе_
Ц. Районныц чыгым йоклэмэлэрен финанслар белэн тээмин иту,
аларны утэу максатында бирелэ
Башка бюджетара трансфертлар

бюджетына бирел э торган башка бюджетара трансфертный гомуми кулэме
тэшкил итэ:
20
епда
) сум
тиен,
(
суммасы язмача)

20

епда

С

) сум

тиен,

) сум

тиен;

'суммасы язмача)

20

епда

(
(суммасы язмача)

3.1. Башка бюджетара трансфертлар жирлек Советыныц бюджет
турындаг:ы карарында (жирлек бюджетыныц жыелма бюджет язмасы) каралган
бюджет фссигнованиелэре чиклэрендэ бирелэ._______ (1 пункт 2013 елнын 16
октябренЬ[эге № 79 - ТРЗ Татарстан Республикасы законы редакциясендэ)
3.2.
Башка бюджетара трансфертлар тубэндэге шартларны утагэндэ
бирелэ:
а) район^ а элеге килешунец 2.1 пунктында каралган кулэмдэ, аларны утэу
максатлары нда башка бюджетара трансфертлар бирелэ торган чыгым
ЙОКЛЭМЭЛ:эрен финанс белэн тээмин итугэ бюджет ассигнованиелэре булу;
б) район 1 ын; жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ бэйле чыгымнарын
гамэлгэ а шыру;
в)районг а башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисап биру.
г)
3.3. 1.1 пунктында курсэтелгэн чыгым йоклэмэлэрен утэугэ жирлек
бюджетыннан бирелэ торган башка бюджетара трансфертны кучеру.Элеге
килешу Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ ай саен 25 числога
кадэр, жирлек бюджетыныц керем елешен фактта угэуне исэпкэ альщ 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
ЙОКЛЭМЭЛэре лимитлары чиклэрендэ.
4.1. 2. Район тарафыннан элеге килешудэ каралган башка бюджетара
трансфергг Ьэм: баш ка йеклэмэлэрне биру шартларын утэуне контрольдэ тотуны
гамэлгэ а шыру.
4.1. 3. Башка бюджетара трансферт бируне туктаткан очракта, мондый
туктатуныц сэбэплэре турында районга хэбэр иту.
4.1.4. Элеге килешуне утэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча районга элеге
килешуне Н 4.4.1 пункты нигезендэ район морэжэгатен алганнан сон 5 эш коне
эчендэ aiф ттм алар жибэру.
4.1. 5. Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм элеге килешу белэн
билгелэн^эн башка йеклэмэлэрне утэу:
4.1. 6.1.
4.1. 15.2.________________________________________________________
.
4.2. Авыл жирлеге хокуклы:
4.2. I . Районная килешудэ каралган башка бюджетара трансферт Ьэм башка
йоклэмэл эрне биру шартларын утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру очен
кирэкле документлар Ьэм материалларны, шул исэптэн бухгалтерлык исэбе Ьэм
район та рафыннан башка бюджетара трансферт биру шартларын утэугэ бэйле
беренчел документларны Ьэм материалларны соратып алырга.
4.2. 1. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге килешудэ
билгелэнг.эн башка хокукларны гамэлгэ ашырырга:
4.2. II.
______ ;
4.2. |2 . __________________________________________________________________________________ .
4.3. Район бурычлы:
4.3. 1. Элеге килешунец 3.2 пунктында билгелэнгэн башка бюджетара
трансфер^ биру шартларын утэуне тээмин итэ.
4.3. , Башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары
турындаг ы нигезлэмэ башка бюджетара трансфертларны биру тэртибе Ьэм
шартлары турындагы нигезлэмэ жирлек бюджетына кире кайтару турындагы
нигезлэмэйэрне куздэ тотса, жирлек бюджетына акчаларны кире кайтару буенча
жирлек талэплэрен утэуне тээмин итэ.
4.3. 3. Элеге килешугэ кушымта нигезендэ башка бюджетара трансфертный
чыгымнайL турындагы хисапларны башка бюджетара трансферт алынган ел
очен киле се елныц 15 январеннэн дэ соцга калмыйча бируне тээмин итэ:;
4.3. 4. Соратып алган очракта, районга элеге килешудэ каралган башка
бюджета^ а трансферт Ьэм башка йеклэмэлэр биру шартларын, шул исэптэн
бухгалтер.лы к исэбе Ьэм район тарафыннан башка бюджетара трансферт биру
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шартларыщ утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру ечен кирэкле документлар
Ьэм мате!риаллар тэкъдим итуне тээмин итэргэ.
4.3 .5. Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн срокларда,
килэсе хисаптан соц, башка бюджетара трансфертлар акчалары калды клары
ечен кн.лэсе финанс елныц 1 январенэ кадэр файдаланылмаган ж;ирлек
бю джету на кире кайтарырга.
4.3 .6. Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм элеге килешу белэн
билгелэн гэн башка йеклэмэлэрне утэргэ:
4.3 .6.1.__________________________
•
4.3 .6.2.____________________________________________________
\
4.4 . Район хокуклы:
4.4 . 1. Элеге килешу утэлугэ бэйле рэвештэ ацлатмаларны сорап
жирлекл^|ргэ морэжэгать итэргэ.
4.4 .2. 1. Россия Федерациясе бюджет законнарында Ьэм элеге килешудэ
билгелэн гэн башка хокукларны гамэлгэ ашырырга:
4.4 2 . 1.
■
4.4 2 .2 .
V. Якларныц ж;аваплылыгы
5.: Элеге килешу буенча уз бурычларын утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн
очракта йклар Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы.
V . Иомгаклау нигезлэмэлэре
6.1 Яклар арасында элеге килешуне гамэлгэ ашыру белэн бэйле килеп
туган б; хэслэр, беркетмэлэр яки башка документлар рэсмилэштеру белэн
сейлэшул эр уткэру юлы белэн, алар тарафыннан хэл ителэ.Килешмэгэн очракта
яклар ар«фйлндагы бэхэслэр суд тэртибендэ хэл ителэ.
6.2 Элеге килешу рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка игълан
ителгэнн эн соц) уз кеченэ керэ.
Элеге килешу Ьэр як исеменнэн эш иту хокукына ия булган затлар
тарафыннан имзалана Ьэм яклар тарафыннан элеге килешу буенча уз
иоклэмэ.г эрен тулысынча утэлугэ кадэр гамэлдэ була.
Элеге Ktjnemy предметы буенча яца килешу тезелгэн очракта якларнын элеге
килешу буенча йоклэмэлэре 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 езэргэ мемкин,
VII. Якларныц тулэу реквизитлары:
Авыл жирлеге исеме

Район исеме

Урнашу уршны:

Урнашу урыны:

Банк рекви' итлары:

Банк реквизитлары:

Россия Банк ынын БИК Ьэм учрежденпесе исеме
Исэп-хисап счеты
Ш эхси исэг
Ш эхси ис :рП ачылган Федераль казначылыкньщ
территориал ь органы исаме
И Н Н / КПП
ОГРН
ОКТМО

Россия Банкынын БИК Ьэм у|р еж д ен и есе исеме
Исэп-хисап счеты
Шэхси исэп
Шэхси
исэп ачылган Федераль казначылыкнын
территориаль органы исеме
Россия Федерациясе субъек|гы бюджеты керемнэре
администраторынын ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО
Район
бюджетына
кергэн
башка
бюджетара
трансфертлар
акчалары
исэпкэ
алы на
торган
керемнэрне бю джет классификаниясе коды

X. Яклар имзалары
ж> злекнец ш скартылган исеме

Районный кыскарть^лган исеме

/

(имза)

(итщиаллар, фамилия)

/

(имза)

(инициаллар, фамш ия)
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Татарстан Татарстан Республикасы Э лмэт
муниципаль районы М ицлебай авыл жирлеге
бю джетыннан
Татарстан
Республикасы
Э лм эт муниципаль! районы бю джетына
баш ка
бю дж етара
трансфертлар
биру
тэртибе Иэм ш артлары турында килешугэ
кушымта

М униципаль бел ем биру учреждениелэрен карац тотуга
Элмэт муниципаль районы бюджеты чыгымнары турында
20 елына
хисап
Вакытлылык: еллык
Улчэу берэмлеге:
-- ■
..... .. Сум
Чыгымн ар
каралган
Фактта хисап Фактта хисац Хисап
юнэлеш
акчалар
датасына
датасына
датасына
кергэн
файдаланылган калган
акча
акчалар

Элмэт муниципаль районы
бащкарма комитет житэкчесе
(им за)
Финанс-бюджет палатасы рэисе
(ими!)
Бан каручы

(Ф. И. О., вазифа, булекчэ)
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