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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    КАРАР 
 

 от « 30 »гыйнвар 2018 г.                                                                          № 01 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  
Урманай авыл җирлеге Башкарма комитетының бюджет  
сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибен раслау турында 
 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 221 статьясы нигезендә, Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгының 2007 елның 20 ноябрендәге боерыгы 
нигезендә. "Казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару 
тәртибенә гомуми таләпләр турында" 612н карар бирәм: 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Башкарма комитетының бюджет 
сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибен раслау турында" 2007 ел, 28 нче июль, 
346 нчы номерлы карары. 
2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге Башкарма комитетының бюджет сметасын төзү, раслау һәм 
алып бару тәртибе турында»2017 елның 28 февралендәге 03 номерлы карары үз көчен 
югалткан дип танырга. 
3. Әлеге карар 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 
кагыла дип билгеләргә. 
4. Әлеге карарны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 
рәсми порталында " урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә: 
http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә <url> сайтында http//aznakayevo веб-адрес буенча 
урнашкан.tezmä.ru. 
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.  
 
        Башлык:                                                        А. И. Закиров 
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Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге 
Башкарма комитеты җитәкчесе Карарына 
2018 елның 30 гыйнварындагы 01 номерлы 
кушымта 

 
Тәртип 

бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 

башкарма комитеты 
 

1. Бюджет сметасын төзү һәм раслау 
 
1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
Башкарма комитетының бюджет сметасы (алга таба-Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урманай авыл җирлеге – бюджет сметасы) бер финанс елы 
чорына бюджет чыгымнары буенча бюджет йөкләмәләрен кабул итүгә һәм (яисә) 
үтәүне тәэмин итү буенча бюджет йөкләмәләрен кабул итүгә һәм (яисә) үтәүгә бюджет 
йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү буенча бюджет йөкләмәләрен кабул итүгә һәм (шул 
исәптән бюджет һәм автоном учреждениеләргә субсидияләр), субсидияләр, 
субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар (алга таба - бюджет йөкләмәләре 
лимитлары) нигезендә бюджет акчаларын тоту күләмнәрен билгеләү һәм 
юнәлешләрен бүлү максатларында төзелә. 
1.2. Бюджет сметасы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай 
авыл җирлеге Башкарма комитетының бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару 
тәртибенә 1 нче кушымта нигезендә 3 нөсхәдә төзелә (алга таба-тәртип).  
Расланган Бюджет сметасының бер нөсхәсе " Азнакай муниципаль районының Финанс-
бюджет палатасы «МКУГА тапшырыла. 
1.3. Бюджет сметасы күрсәткечләре аналитик күрсәткечләр кодларына кадәр 
детальләштереп бюджет чыгымнарын классификацияләү кодлары киселешендә 
формалаша: дәүләт идарәсе секторы операцияләре классификациясе коды (КОСМУ), 
өстәмә икътисадый код (ДЭК), өстәмә функциональ код (ДФК), өстәмә чыгымнар коды 
(ДКР). 
1.4. Раслау өчен тәкъдим ителгән бюджет сметасына бюджет сметасын 
формалаштырганда кулланылган план сметасы күрсәткечләрен нигезләү (исәп-
хисаплар) теркәлә. 
План сметалы күрсәткечләрне нигезләү (исәпләү) Чираттагы финанс елына һәм план 
чорына бюджет турында карар проектын формалаштыру процессында формалаша һәм 
бюджет сметасын раслау вакытында раслана. 
1.5. Учреждениенең бюджет сметасы бюджет сметасын төзү өчен җаваплы башкаручы, 
«Азнакай муниципаль районының Үзәкләштерелгән бухгалтериясе» МКУ башлыгы - 
баш бухгалтеры (аның булмаганда - зат, аның вазыйфаларын башкаручы) тарафыннан 
имзалана һәм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Урманай авыл 
җирлеге башлыгы - бюджет акчаларын баш бүлүче җитәкчесе яисә аның вәкаләтле 
вәкиле тарафыннан раслана (алга таба-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының Урманай авыл җирлеге башлыгы - бюджет акчаларын баш бүлүченең 
җитәкчесе) билгеләнгән тәртиптә бюджет йөкләмәләренең тиешле лимитларын 
җиткергән көннән соң ун эш көненнән дә соңга калмыйча. 
 

2. Бюджет сметасын алып бару 
 

2.1. Бюджет сметасын алып бару учреждениегә җиткерелгән бюджет йөкләмәләре 
лимитлары күләме чикләрендә бюджет сметасына үзгәрешләр кертү булып тора. 
Бюджет сметасы күрсәткечләрен үзгәртү әлеге Тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә 
төзелә. 



Раслау өчен тәкъдим ителгән бюджет сметасына үзгәртелә торган кодлар буенча 
нигезләү (исәп-хисап) теркәлә. 
2.2. Бюджет сметасына үзгәрешләр кертү күрсәткечләр - "плюс" билгесе белән 
чагылдырыла торган арту суммасының үзгәрешләрен раслау һәм (яки) "минус" билгесе 
белән чагылдырыла торган смета билгеләнешләренең күләмен киметү юлы белән 
башкарыла": 
билгеләнгән тәртиптә бюджет йөкләмәләре лимитлары күләме үзгәртелгән очракта 
сметалы билгеләнүләрнең күләмен үзгәртүче; 
бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсәткечләрен һәм бюджет 
йөкләмәләре лимитларын үзгәртүне таләп итә торган Россия Федерациясе бюджет 
классификациясе бюджетлары чыгымнарын классификацияләү кодлары буенча 
сметалы билгеләнүләрне бүлүне үзгәртүче үзгәрешләр кертүне таләп итә; 
бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсәткечләрен үзгәртүне һәм 
бюджет йөкләмәләре лимитларының расланган күләмен үзгәртүне таләп итми торган 
сметалы билгеләнүләрне бүлүне үзгәртүче; 
аналитик күрсәткечләрнең өстәмә кодлары буенча сметалы билгеләнүләрне бүлүне 
үзгәртүче үзгәрешләр кертелә. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 
Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсәткечләрен һәм бюджет 
йөкләмәләре лимитларының расланган күләмен үзгәртүне таләп итми торган 
нигезләмәләрнең конституциячеллеген тикшерү турындагы эшне карады; 
аларны сметаның бүлекләре арасында яңадан бүлүгә китерә торган смета 
билгеләмәләре күләмен үзгәртүче. 
2.3. Бюджет сметасы күрсәткечләрен имзалау һәм раслау әлеге Тәртипнең 1.5 пункты 
нигезендә башкарыла. 
2.4. Учреждениенең бюджет язмасы күрсәткечләрен һәм бюджет йөкләмәләре 

лимитларын үзгәртүне таләп итә торган бюджет сметасына үзгәрешләр кертү 

учреждениенең бюджет язмасына һәм бюджет йөкләмәләре лимитларына үзгәрешләр 

кертелгәннән соң гамәлгә ашырыла. 


