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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль 
районы бюджетына башка бюджетара 
трансфертлар биру тэртибе Ьэм 
шартлары турындагы Нигезлэмэ 
хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексынын; 9 Ьэм 142.5 статьялары, 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге № 131-ФЗ Федераль законныц 65 
статьяныц 4 олеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт 
шэЬэре Уставы Ьэм Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц 
Элмэт шэЬэрендэ бюджет процессы турындагы Нигезлэмэ нигезендэ

Элмэт шэЬэр Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына 
башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары турында 
Нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).

2. Район башкарма комитетыныц хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» 
(РКАУ0.ТАТАК8ТАЫ.К11 Ьэм Элмэт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга).

3. Элеге карар рэсми басыльш чыкканнан соц уз коченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны бюджет-финанс 

мэсьэлэлэре буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ 
(Хэмидуллин Ф.Р.).

ШэЬэр башлыгы А.Р. Хэйруллин



Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт 
шэЬэр Советыныц 2019 елныц 
25 мартындагы №143 карарына 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына 

башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм шартлары турындагы
Нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Элеге Нигезлэмэ нигезендэ кабул ителгэн, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыньщ 9 Ьэм 142.5 статьялары, «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 
№ 131-ФЗ Федераль законныц 65 статьясы 4 елеше нигезендэ кабул ителгэн», 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэре Уставы Ьэм 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц Элмэт шэЬэрендэ 
бюджет процессы турындагы Нигезлэмэ белэн Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэЬэре бюджетыннан (алга таба -  Элмэт шэЬэре) 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы бюджетына (алга таба -  
Элмэт муниципаль районы) башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе Ьэм 
шартлары билгелэнэ.

2. Башка бюджетара трансфертлар 
биру тэртибе Ьэм шартлары

2.1. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар 
муниципаль мэгариф учреждениелэрен карай тоту буенча чыгым йоклэмэлэрен 
утэу очен Элмэт муниципаль районы берлэштерелгэн бюджетыныц 
баланслылыгьш тээмин иту максатларында бирелэ.

2.2. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар биру 
Элмэт муниципаль районы бюджетына Элмэт шэЬэре бюджеты керемнэре 
хисабына гамэлгэ ашырыла.

2.3. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар Элмэт 
муниципаль районы бюджетына бюджет керемнэре классификациясе нигезендэ 
Элмэт муниципаль районы бюджетыныц керем елешендэ чагылдырыла.

2.4. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар Элмэт 
муниципаль районы бюджетына бирелэ, шул исэптэн Элмэт шэЬэренец 
муниципаль программаларын, ведомство максатчан программаларын гамэлгэ 
ашыру кысаларында да.

2.5. Элмэт шэЬэре бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына 
башка бюджетара трансфертлар кулэмен исэплэу элеге Нигезлэмэнец 1 нче



кушымтасы нигезендэ башкарыла.
2.6. Башка бюджетара трансфертлар кулэме чираттагы финанс елына Ьэм 

планлаштырылган чорга Элмэт шэЬэре бюджеты турындагы карарда яки 
чираттагы финанс елына Ьэм планлаштырылган чорга Элмэт шэЬэре бюджеты 
турындагы карарына узгэрешлэр керту юлы белэн Ьэм Элмэт шэЬэре бюджеты 
чыгымнарыныц ж;ыелма бюджет язмасына узгэрешлэр керту юлы белэн 
раслана.

2.7. Башка бюджетара трансфертлар Элмэт шэЬэре бюджетыннан Элмэт 
муниципаль районы бюджетына чираттагы финанс елына Ьэм 
планлаштырылган чорга Элмэт шэЬэре бюджеты турында карар белэн 
расланган сумма чиклэрендэ Ьэм Элмэт шэЬэр Советы карары нигезендэ 
бирелэ.

2.8. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар Элмэт 
муниципаль районы бюджетына Элмэт шэЬэре башкарма комитеты Ьэм Элмэт 
муниципаль районы башкарма комитеты арасында Элмэт шэЬэр Советы карары 
нигезендэ тезелгэн килешулэр (2 нче кушымта) нигезендэ бирелэ.

2.9.Элмэт муниципаль районы бюджетына башка бюджетара 
трансфертлар биру турындагы килешудэ тубэндэге нигезлэмэлэр 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 Ьэм тоту очен билгелэнгэн шартлар 

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

сроклары Ьэм тэртибе;
8) килешулэрне утэмэгэн очен финанс санкциялэре;
9) башка шартлар.
2.10. Килешулэр тезу тэртибе Элмэт шэЬэре Уставы Ьэм (яки) Элмэт 

шэЬэр Советыныц норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ.
2.11. Элмэт муниципаль районы бюджетына башка бюджетара 

трансфертлар биру турында килешу проектын эзерлэу башка бюджетара 
трансфертларны кучеруне житештеруче Элмэт шэЬэре бюджеты акчаларын 
баш булуче тарафьшнан гамэлгэ ашырыла.

2.12. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар Элмэт 
муниципаль районы белэн ел саен агымдагы елныц Ьэр ае саен 25 числосына 
кадэр килешу тозегэннэн соц бирелэ.

2.13. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар Элмэт 
муниципаль районы бюджетыныц касса утэлешен гамэлгэ ашыручы органда 
ачылган Элмэт муниципаль районы бюджетыныц бердэм счетына акча кучеру 
юлы белэн Элмэт муниципаль районы бюджетына кучерелэ.



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

1) Агымдагы финанс елыньщ 1 январенэ Элмэт шэЬэре бюджетыннан 
0ЛМЭТ муниципаль районы бюджетына кучерелгэн Ьэм максатчан билгелэнеше 
булган башка бюджетара трансфертлар агымдагы финанс елыныц беренче 15 
эш кене эчендэ Элмэт шэЬэре бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

2) Элмэт шэЬэре бюджеты акчаларыныц баш администраторы 
тарафыннан хисап финанс елында файдаланылмаган бюджетара 
трансфертларныц элеге пунктныц 1 пунктчасында курсэтелгэн ихтыяж;ы булу 
(булмау турында) турында карар кабул иту, шулай ук аларныц ихтыяжлары 
булу турында карар кабул иткэндэ Элмэт шэЬэре бюджетына курсэтелгэн 
акчалар кергэн кеннэн алып 30 эш кененнэн дэ соцга калмыйча гамэлгэ 
ашырыла, элеге бюджетара трансфертлар тозелгэн Ьэм килешудэ билгелэнгэн 
тэртиптэ Ьэм форма буенча курсэтелгэн бюджетара трансфертлар булган 
финанс ягыннан тээмин иту чыганагы булып тора.

3) Элмэт шэЬэре бюджеты акчаларыныц баш администраторы Элмэт 
шэЬэре бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына кучерелгэн Ьэм 
финанс органы белэн килештерелгэн хисап финанс елында файдаланылмаган 
максатчан билгелэнешкэ ия башка бюджетара трансфертларга ихтыяж; булу 
турында карары нигезендэ курсэтелгэн бюджетара трансфертларны бирунец 
тиешле максатларына туры килэ торган элеге бюджетара трансфертларныц 
калдыкларыннан артмаган кулэмдэ акчалар агымдагы финанс елында Элмэт 
шэЬэре 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 ж;ирле хакимиятнец муниципаль хокукый актлары белэн 
билгелэнэ.

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

2.15. Башка бюджетара трансфертлар Элмэт шэЬэре бюджетына 
тубэндэге очракларда кире кайтарылырга тиеш:

- аларныц максатчан кулланылмавы ачыклану;
- Элмэт муниципаль районыныц хисап бирмэве;
- хисапта дерес булмаган мэгълуматлар тапшыру.
2.16. Элмэт муниципаль районыныц башка бюджетара трансфертларын 

ирекле рэвештэ кире кайтарылмаган очракта, элеге акчалар Элмэт шэЬэре 
бюджетына законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.

3. Башка бюджетара трансфертларны куллануны контрольдэ тоту Ьэм хисап
тоту



3.1. 0ЛМЭТ муниципаль районы жирле узидарэ органнары Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан алынган башка бюджетара трансфертларны максатчан 
файдалану Ьэм алардан файдалану турындагы хисапларныц дереслеге ечен 
жаваплы.

3.2. Башка бюджетара трансфертлардан файдалануны Элмэт шэЬэре 
башкарма комитеты контрольдэ тота.

3.3. Башка бюджетара трансфертлардан файдалану турындагы хисап 
Элмэт муниципаль районы Финанс - бюджет палатасы тарафыннан килешудэ 
билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм форма буенча/бирелэ.

ШэЬэр башлыгы А.Р. Хэйруллин



Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль 
районы бюджетына башка 
бюджетара трансфертлар биру 
тэртибе Ьэм шартлары турында 
Нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

Муниципаль белем биру учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым 
йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районы берлэштерелгэн бюджетыныц 

баланслылыгын тээмин иту максатларында Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэЬэре бюджетыннан Татарстан Республикасы 

Элмэт муниципаль районы бюджетына бирелэ торган башка бюджетара 
трансфертлар кулэмен исэплэу методикасы

1. Элеге методика муниципаль белем биру учреждениелэрен карап тоту 
буенча чыгым йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан (алга таба -  Элмэт шэЬэре) Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы бюджетына (алга таба -  Элмэт муниципаль районы) 
бирелэ торган башка бюджетара трансфертларныц гомуми кулэмен исэплэу 
очен билгелэнгэн.

2. Элмэт шэЬэре бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар кулэме 
Элмэт муниципаль районыныц муниципаль мэгариф учреждениелэрен карап 
тоту буенча чыгым йеклэмэлэрен утэугэ берлэштерелгэн бюджетыныц 
баланслылыгын тээмин иту максатларында ел саен Элмэт шэЬэре бюджеты 
проектын тезегэндэ чираттагы финанс елына Ьэм планлаштырылган чорга 
Элмэт шэЬэре бюджеты проектын тезегэндэ Элмэт шэЬэренец суммар 
ихтыяжлары Ьэм керем мемкинлеклэре бэялэрендэ аермадан чыгьш билгелэнэ.

3. Муниципаль мэгариф учреждениелэрен карап тоту буенча чыгым 
йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт шэЬэре бюджетыннан Элмэт муниципаль районы 
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар кулэме тубэндэге формула 
буенча билгелэнэ:

8 = ( Д 1 + Д 2 ) - ( Р  + С),

монда:

8 - Элмэт шэЬэре бюджетыннан Элмэт муниципаль районы бюджетына 
бирелэ торган башка бюджетара трансфертлар кулэме;

Д1 - Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар Ьэм ж;ыемнар 
турындагы законнар Ьэм башка мэж;бури тулэулэр турындагы законнар 
нигезендэ формалашкан Элмэт шэЬэре керемнэре;

Д2 -  Элмэт шэЬэренец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ Элмэт



муниципаль районыннан дотациялэр (Татарстан Республикасы бюджеты 
акчалары исэбеннэн);

Р -  Элмэт муниципаль районыныц берлэштерелгэн бюджетын 
формалаштыруга бердэм теп алымнар нигезендэ формалаштырылган ж;ирле 
эЬэмияткэ ИЯ мэсьэлэлэрне хэл итугэ Элмэт шэЬэре бюджеты чыгымнары;

С -  Россия Федерациясе субъекты бюджеты турында Россия Федерациясе 
субъекты законы нигезендэ Элмэт шэЬэре бюджетыннан Россия Федерациясе 
субъекты бюджетына кучерелергэ тиешле субсидиялэр.



Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
бюджетыннан Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль 
районы бюджетына башка 
бюджетара трансфертлар биру 
тэртибе Ьэм шартлары турында 
Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

УРНЭК ФОРМАСЫ 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 

_____________________________________жирлеге бюджетыннан
(шэкэр, авыл Э1<;ирлегенец исеме)

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

муниципаль районы берлэштерелгэн бюджетыныц баланслылыгын тээмин иту 
максатларында башка бюджетара трансферт биру турында килешу

« » 20 ел. №
(кшешу твзелгэн дата) (килешу номеры)

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц

{шэНэр, авыл ок;ирлегенец исеме) 
башкарма комитеты, алга таба “Авыл жирлеге”

(щирлек башкарма хакимияте органы эк;итэкчесе яисэ аларга вэкалэтле зат вазифасы исеме)
исеменнэн __________________________________________________________

{башкарма хакимият органы турында нигезлэмэ, ышаныч кэгазе, боерыкяки вэкалэтлэрне
раслаучы башка документ) 

нигезендэ эш йертуче бер яктан, Ьэм Элмэт муниципаль районы башкарма 
комитеты, алга таба “Район”

(муниципаль хакимиятнец башкарма органы эк;итэкчесе яисэ аныц вэкалэтле вэкиле вазифасы
исеме)

______________исеменнэн,
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (соцгысы-булган очракта)

(устав, ышаныч, яки вэкалэтлэрне раслаучы башка документ)
нигезендэ эш йортуче икенче яктан, алга таба «Яклар» исеме уртак телгэ 

алынганда, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендэ 
ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 
6 октябрендэге №131-Ф3 Федераль закон,

(шэкэр, авыл щирлеге вэкшлекле органы атамасы)



Советы карар чыгару нигезендэ
20___елныц «___»______________№ ___
«__________________________________________ »,

(Шэкэр, авыл щирлегенец чираттагы бюджеты турында карар 
финанс елы Иэм танлаштырылган чорга) 

тубэндэгелэр турында элеге килешуне тезеделэр.

I. Килешу предметы

1.1. Бюджет чыгымнары классификациясе кодлары буенча авыл ж;ирлеге 
бюджетынын, бюджет йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ (алга таба -  башка 
бюджетара трансфертлар) муниципаль мэгариф учреждениелэрен тоту буенча 
чыгым йеклэмэлэрен утэугэ Элмэт муниципаль районыныц берлэштерелгэн 
бюджетыныц баланслануын тээмин иту максатларында ж;ирлек бюджетыннан 
20_ Ьэм 20_ -  20_ елларда башка бюджетара трансфертны район бюджетына 
биру элеге Килешу предметы булып тора (алга таба -  башка бюджетара 
трансфертлар):

ж;ирлек бюджеты акчаларын баш булученец коды __________________,
булек _______ , булекчэ ___________ ,
максатчан статья_______________, чыгымнар торе______________.

II. Башка бюджетара трансфертлар бирелэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанс
белэн тээмин иту

2.1. Элеге килешу нигезендэ авыл жирлеге бюджетыннан район 
бюджетына бирелэ торган башка бюджетара трансфертньщ гомуми кулэме 
тэшкил итэ:

20___елда____________ (_______________ ) сум _______ тиен,
(сумма хэрефлэр белэн)

20___елда____________ (_______________ ) сум _______ тиен,
(сумма хэрефлэр белэн)

20___елда____________ (_______________ ) сум_______ тиен;
(сумма хэрефлэр белэн)

III. Купсанлы бюджетара трансфертларны кучеру тэртибе, шартлары Ьэм
сроклары

3.1. Башка бюджетара трансфертлар >к;ирлек Советынын, бюджет 
турындагы карарында (ж;ирлек бюджетыныц жыелма бюджет язмасы) каралган
________  финанс елына Ьэм планлаштырылган 20___-20___ елларга бюджет
ассигнованиелэре Ьэм ж;ирлекнец бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ 
бирелэ.

3.2. Башка бюджетара трансфертлар тубэндэге шартларны утэгэндэ 
бирелэ:

а) аларны утэу максатларында элеге килешунец 2.1 пунктында каралган 
кулэмдэ башка бюджетара трансфертлар бирелэ торган чыгым йеклэмэлэрен



финанслар белэн тээмин итугэ районда бюджет ассигнованиелэре булу;
б) Районный, жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ бэйле 

чыгымнарын гамэлгэ ашыру;
в) башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында районга хисап

биру.
г )  
3.3. 1.1 пунктында курсэтелгэн чыгым йеклэмэлэрен утэугэ ж;ирлек 

бюджетыннан бирелэ торган башка бюджетара трансфертны кучеру элеге 
Килешу Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ ай саен 25 числога 
кадэр, ж;ирлек бюджетыныц керем елешен фактта утэуне исэпкэ алый гамэлгэ 
ашырыла.

IV. Якларныц узара хезмэттэшлеге

4.1. Авыл жирлеге тубэндэгелэрне эшлэргэ тиеш:
4.1.1. Элеге Килешудэ билгелэнгэн бюджет йоклэмэлэре лимитлары

чиклэрендэ_______  финанс елына Ьэм нланлаштырылган 20_ - 20___ еллар
чорына Район бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе 
утэгэндэ, Районга башка бюджетара трансфертлар бируне тээмин итэргэ.

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 
туктатуныц сэбэплэре турында районга хэбэр итэргэ кирэк.

4.1.4. Элеге килешуне утэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча районга элеге 
килешунен 4.4.1 пункты нигезендэ район мерэжэгатен алганнан соц 5 эш кене 
эчендэ анлатмалар ж;ибэрергэ.

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

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

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

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

4.2.2.1 .  ;
4.2.2.2 .  .
4.3. Район бурычлы:
4.3.1. Элеге килешунен 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.Аныц аерылгысыз влеше булып торгам башка бюджетара 
трансфертлар алынган килэсе елныц 15 гыйнварыннан да соцга калмыйча, 
элеге Килешугэ кушымта нигезендэ форма буенча башка бюджетара 
трансфертныц чыгымнары турында хисанлар электрон документ формасында 
жирлеклэргэ бируне тээмин итэргэ;

4.3.4. Соратып алу очрагында, районга элеге Килешудэ каралган башка 
бюджетара трансферт Ьэм башка йеклэмэлэр биру шартларын, шул исэнтэн 
бухгалтерлык исэбе Ьэм район тарафыннан башка бюджетара трансферт биру 
шартларын утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру очен кирэкле 
документлар Ьэм материаллар тэкъдим итуне тээмин итэргэ.

4.3.5. Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн срокларда 
хисап, башка бюджетара трансфертлар акчалары калдыклары очен килэсе 
финанс елныц 1 гыйнварына кадэр файдаланылмаган жирлек бюджетына кире 
кайтарырга.

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

4.3.6.1 .  ;
4.3.6.2 .  .
4.4. Район хокуклы:
4.4.1. Элеге Килешу утэлугэ бэйле рэвештэ ацлатмаларны сорап 

жирлеклэргэ мерэжэгать итэргэ.
4.4.2. 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 каченэ керэ.
Элеге Килешу Ьэр як исеменнэн эш иту хокукына ия булган затлар тарафыннан



имзалана Ьэм яклар тарафыннан элеге Килешу буенча уз йеклэмэлэрен 
тулысынча утэугэ кадэр гамэлдэ була.

Элеге Килешу предметы буенча яца килешу тезелгэн очракта якларныц 
элеге килешу буенча йеклэмэлэре туктатыла.

6.3. Элеге килешуне узгэрту яклар инициативасы буенча гамэлгэ 
ашырыла Ьэм элеге килешугэ ©стэмэ килешу рэвешендэ рэсмилэштерелэ.

6.4. Элеге Килешуне ике якныц да ризалыгы белэн езэргэ мемкин.

VII. Якларныц тулэу реквизитлары:

Ж^ирлек исеме Район исеме

Урнашкан урыны: Урнашкан урыны:

Банк реквизитлары: Банк реквизитлары:

Россия Банкыныц БИК Ьэм 
учреждениесе исеме 
Исэп-хисап счеты 
Шэхси счет
Шэхси исэи ачылган Федераль
казначылыкнын, территориаль органы
исеме
ИНН/КПП
ОГРН
октмо

Россия Банкыныц БР1К Ьэм 
учреждениесе исеме 
Исэп-хисап счеты 
Шэхси счет
Шэхси исэп ачылган Федераль 
казначылыкныц территориаль органы 
исеме
Россия Федерациясе субъекты 
бюджеты керемнэре
администраторыныц ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО
Район бюджетына кергэн башка 
бюджетара трансфертлар акчалары 
исэпкэ альша торган керемнэрне 
бюджет классификациясе коды

IX. Якларныц имзалары

Дирлекнец кыскартылган исеме Районныц кыскартылган исеме

/ /
(гшзаь) (фамилия, инициаллар ) (имза) (фамилия, инициаллар)



Муниципаль белем биру 
учреждениелэрен карап тоту буенча 
чыгым йеклэмэлэрен утэугэ 
0Л М ЭТ муниципаль районы 
консолидациялэнгэн бюджетыныц 
баланслылыгын тээмин иту 
максатларында 
Татарстан Республикасы 
0ЛМЭТ муниципаль районы

(шдНэр, авыл эщирлеге атамасы) 
бюджетыннан Элмэт муниципаль 
районы бюджетына башка 
бюджетара трансфертлар биру 
турында килешугэ кушымта

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

20__ел торышы буенча________________ отчет

Период: еллык
Улчэу берэмлеге сумнарда

Чыгымнарныц
юнэлеше

Карал ган 
акча

Фактта хисап
датасына
булган
мэгълуматлар
буенча

Фактта хисап 
датасына 
файдаланылган 
акча

Хисап
датасына
калган
акчалар

1

Элмэт муниципаль районы 
башкарма комитет житэкчесе

Финанс-бюджет палатасы рэисе
(имза)

(имза)

Башкаручы_
(Ф амш иясе, инициаллар, вазифасы, булекчэ)


