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КАРАР 

                      № 329 

   
 
 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы бюджетыннан 

җирлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин итү өчен 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы җирлекләре 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы 

бюджетыннан Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына 

муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин 

итү өчен  башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау турында” 2019 елның 

28 мартындагы 233 номерлы карары нигезендә, һөнәри керемгә салым буенча салым 

потенциалы үсешен стимуллаштыру максатларында Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитеты КАРАР ЧЫГАРА: 

1. Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы Тәтеш муниипаль районы җирлекләре бюджетларына җирлекләрнең 

чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин итү өчен башка бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибен расларга. 

2. Әлеге карарны Тәтеш муниципаль районының рәсми сайтында һәм “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүматлар рәсми порталында 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А.Ю. Абрамовка йөкләргә.  

 

 

 

 

 

Тәтеш муниципаль районы 

      башкарма комитеты 

җитәкчесе вазифаларын башкаручы                                                Н.Р. Урманов 
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                                                                                          Тәтеш муниципаль районы 

 башкарма комитетының 

                                                                                                                2019 елның 15 апрелендәге 

                                                                                             329 номерлы карарына кушымта 

 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы бюджетыннан 

җирлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин итү өчен 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы җирлекләре 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибе 

 

1. Әлеге тәртип Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы 

бюджетыннан Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы җирлекләре 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү механизмын билгели (алга таба 

- башка бюджетара трансфертлар). 

2. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

районында һөнәри керемгә салым буенча салым потенциалы үсешен стимуллаштыру 

максатларында җирлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин 

итү максатыннан Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы җирлекләре 

бюджетларына бирелә. 

3. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

районы җирлекләре бюджетларына квартал саен, узган кварталдан соң килүче айның 

30 числосына кадәр, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

Тәтеш муниципаль районы бюджеты турында Совет карары белән күрсәтелгән 

максатларга каралган бюджет ассигнованиеләре күләме чикләрендә бирелә. 

4. Әлеге тәртип буенча бирелгән бюджет акчаларының төп бүлүчесе булып 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

тора (алга таба – финанс-бюджет палатасы). 

5. Башка бюджетара трансфертларны бүлү Татарстан Республикасы Тәтеш 

муниципаль районының башкарма комитеты тарафыннан раслана. 

6.  i-сандагы  җирлекләр өчен башка бюджетара трансфертлар күләме квартал 

өчен түбәндәге формула белән исәпләнә: 

МТi
КВ 

= НПДi
ГОД 

– НПДi
ПТ

, 

монда: 

МТi
КВ

 - i-сандагы җирлеккә тиешле квартал өчен башка бюджетара трансфертлар 

күләме, сум; 

НПДi
ГОД

 –  Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы территориясендә 

теркәлгән i-сандагы җирлек территориясендәге салым түләүчеләрдән Татарстан 

Республикасы Тәтеш муниципаль районы бюджетына кергән ел башыннан үсә 

баручы нәтиҗә белән һөнәри керемгә салым суммасы, сум; 

НПДi
ПТ

 - Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы территориясендә 

теркәлгән салым түләүчеләрдән i-сандагы  җирлек бюджетына кергән алдан башка 

бюджетара трансфертлар бирү максатларында исәпкә алынган һөнәри керемгә салым 

суммасы, сум. 

7. Җирлек бюджетына башка бюджетара трансфертларны тапшыру шарты булып 

җирлекнең башка бюджетара трансфертлар хисабына тормышка ашырыла торган 

чыгымнарның юнәлешен билгеләгән норматив хокукый акты булуы тора.  



8. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасы тарафыннан җирлекләргә җирле 

бюджетларның үтәлешенә касса хезмәте күрсәтү өчен ачылган Федераль казначылык 

Идарәсенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органнары счетларына 

күчерелә. 

9. Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районының җирлек башкарма 

комитетлары Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасына Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы билгеләгән формада һәм тәртиптә  башка бюджетара 

трансфертларны куллану турында отчет тапшыра. 

10. Әлеге тәртип нигезендә алынган агымдагы финанс елының 1 гыйнварына 

файдаланылмаган башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Тәтеш 

муниципаль районының бюджет кеременә агымдагы финанс елының беренче 15 эш 

көннәрендә кире кайтарылырга тиеш. 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасының отчет финанс елында файдаланылмаган башка бюджетара 

трансфертларга ихтыяҗ булу турындагы карары нигезендә, әлеге башка бюджетара 

трансфертлар артмаганда, акчалар агымдагы финанс елында җирлек бюджеты 

кеременә кире кайтарылырга мөмкин, моңа кадәр алар бирелгән җирлек бюджеты 

чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итү өчен тапшырылган.  

Әлеге тәртип нигезендә алынган башка бюджетара трансфертларның   

кулланылмаган өлеше Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы 

бюджетына күчерелмәгән икән, күрсәтелгән акчалар Татарстан Республикасы Тәтеш 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы билгеләгән тәртиптә, Россия 

Федерациясенең  Финанслар министрлыгы урнаштырган гомуми таләпләрне истә 

тотып, Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы бюджетына күчерелергә 

тиеш.   

11. Җирлекләрнең башкарма комитетлары һәм вазифаи затлар  закон нигезендә 

тәкъдим ителгән  мәгълүматларның дөреслеге һәм башка бюджетара трансфертларны 

бирү шартларын үтәү өчен җаваплы.  

12. Башка бюджетара трансфертларны бирү тәртибен бозган очракта тиешле 

акчалар Россия Федерациясенең бюджет законында билгеләнгән тәртип буенча, 

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы бюджетына күчерелергә тиеш.  

13. Әлеге тәртип буенча бирелгән башка бюджетара трансфертларны максатчан 

куллануны котрольдә тотуны Татарстан  Республикасы Тәтеш муниципаль районы 

Финанс-бюджет палатасы гамәлгә ашыра.  

 

 

 
 




