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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
 бюджетыннан җирлекләрнең чыгым йөкләмәләрен 
үтәүне финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан 
Республикасы Лаеш муниципаль районы җирлекләре
 бюджетларына башка бюджетара трансфертлар
 бирү тәртибен раслау турында

Һөнәри  табышка  салым   потенциалын  арттыруга  кызыксындыру
максатыннан, «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы бюджетыннан
башка  бюджетара  трансфертларны  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы җирлекләре бюджетларының чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән
тәэмин итү Тәртибен кабул итү” турындагы 2019 нчы елның 28 мартындагы 233
нче номерлы  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  карары нигезендә,
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР КАБУЛ  ИТӘ:

1. Татарстан Республикасы Лаеш  муниципаль районы бюджетыннан  башка
бюджетара  трансфертларны  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы  җирлекләре  бюджетларының  чыгым  йөкләмәләрен  үтәүне
финанслар белән  тәэмин итү Тәртибен расларга.

2. Әлеге   карарны  “Татарстан  Республикасы  хокуки  мәгълүматлар  рәсми
порталында,   “Интернет”  мәгълүмати-телекоммуникация  челтәрендә
http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы  буенча  урнаштырырга  (халыкка
җиткерергә).

3. Әлеге Карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы “Финанс-Бюджет палатасы”на йөкләргә.

Җитәкче:                                                                      М.В. Фадеев

http://pravo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы         
Лаеш муниципаль районы 
Башкарма Комитеты 
тарафыннан 2019 елның 12 
апрелендә 840 нчы номерлы 
карары буенча кабул ителде

Татарстан  Республикасы Лаеш  муниципаль районы бюджетыннан  башка
бюджетара трансфертларны Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
җирлекләренең  чыгым  йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин итү Тәртибе

1. Тәртип  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
бюджетыннан  башка  бюджетара  трансфертларны  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы җирлекләре бюджетына бүлеп
бирү механизмын билгели (алга таба - башка бюджетара трансфертлар,
муниципаль берәмлекләр).

2. Башка  бюджетара  трансфертлар  Татарстан  Республикасында  һөнәри
табышка салым  потенциалын арттыруга кызыксындыру максатыннан Лаеш
муниципаль  районы  җирлекләре  бюджетына  финанс  яктан  чыгым
йөкләмәләрен үтәү өчен бирелә;

3. Башка  бюджетара  трансфертлар  җирлекләрнең  бюджетына  квартал
саен айның 30 нчы числосына кадәр, чираттагысын узган кварталдан
соң,  тиешле  финанс  елында  бюджет  ассигнованияләре  күләмендә,
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  бюджеты
турындагы карарда күрсәтелгән максатларга тиешле финанс елы һәм
планлаштырылган аралык өчен бирелә.

4. Әлеге  Тәртип  буенча  бюджет  акчаларын  төп  бүлеп  бирүче  булып
Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль районы “Финанс-Бюджет
палатасы” тора (алга таба - Финанс-Бюджет палатасы).

5. Башка бюджетара трансфертларны бүлү Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан раслана.

6. Бюджетара  трансфертлар  күләме   i  муниципаль  берәмлекләренең
чираттагы кварталы өчен түбәндәге формула буенча билгеләнә:

МТi
кв = НПДi

год – НПДi
пт,

кайда:
МТi

кв
 –   i  муниципаль  берәмлеккә  чираттагы  квартал  өчен  тиешле

башка бюджетара трансферларның күләме, сумнарда;            
НПДi

ел  –  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
бюджетына  Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы җирлегендә
теркәлгән  i муниципаль берәмлеге салым түләүчеләренең  һөнәри табышына
ел башыннан арта бару тәртибендә  салым күләме, сумнарда;                

НПДi
пт –  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы

җирлегендә  теркәлгән   i  муниципаль  берәмлеге  салым  түләүчеләренең



һөнәри табышына,  башка бюджетара трансфертлар бирү максатын исәпкә алган,
салым күләме, сумнарда.

7. Муниципаль район составына кергән җирле берәмлекләр бюджетына
башка  бюджетара  трансфертларны  бүлүнең  төп   шарты   башка
бюджетара  трансфертлар  хисабына  башкарыла  торган   җирле
берәмлекләрнең норматив актлары булу.   

8. Башка бюджетара трансфертлар Финанс-Бюджет палатасы тарафыннан
җирле  бюджетларны   касса  буенча  тәэмин  итү  өчен  Татарстан
Республикасы  Федераль  казнасы  җирле  органнарының  счетларына
күчерелә.

9. Авыл  җирлекләренең  Башкарма  комитетлары  (алга  таба  –  авыл
җирлеге  Башкарма  комитетлары)  Финанс-Бюджет  палатасына
бюджетара  трансфертларны  сарыф  итү  турында,  Финанс-Бюджет
палатасы билгеләгән форма һәм тәртип буенча, отчет тапшыра.

10. Тәртип буенча алынган, агымдагы финанс елының 1 нче гыйнварына
тотылмаган  бюджетара  трансфертлар  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  бюджеты  кеременә   агымдагы  финанс  елының
беренче 15 эш көне эчендә кире кайтарылырга тиеш.

Хисап  финанс  елында  кулланылмый  торган  башка  бюджетара
трансфертларга ихтыяҗ булу турында Лаеш  муниципаль районы Финанс-
бюджет  Палатасы  карары  нигезендә,  әлеге  башка  бюджетара
трансфертларның  калдыкларыннан  артмаган  күләмдә  акчалар  агымдагы
финанс елында җирлек бюджеты кеременә кире кайтарылырга мөмкин, моңа
кадәр алар бирелгән җирлек бюджеты чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин
итү өчен, әлеге башка бюджетара трансфертларны бирү максатларына туры
килә торган җирлек бюджеты кеременә кире кайтарылырга мөмкин. 

Әлеге  Тәртип  нигезендә  алынган  башка  бюджетара  трансфертларның
файдаланылмаган калдыклары Лаеш муниципаль районы бюджеты кеременә
күчерелмәгән очракта, әлеге акчалар Лаеш муниципаль районының Финанс-
бюджет  палатасы  тарафыннан  билгеләнә  торган  тәртиптә,  Россия
Федерациясе  Финанс  министрлыгы  тарафыннан  билгеләнгән  гомуми
таләпләрне  үтәп,  Лаеш  муниципаль  районы  бюджеты  кеременә  алынырга
тиеш.

 11.  Лаеш муниципаль районы җирлекләре Башкарма комитетлары һәм
вазифаи  затлар  законнар  нигезендә  тапшырыла  торган  хисап
мәгълүматларының дөрес булмавы һәм башка бюджетара трансфертлар бирү
шартларын үтәү өчен җаваплы. 

12.  Башка  бюджетара  трансфертлар  бирү  шартлары  бозылган  очракта,
тиешле  акчалар  Лаеш  муниципаль  районы  бюджеты  кеременә  Россия
Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән тәртиптә күчерелергә тиеш. 

13. Әлеге Тәртип нигезендә бирелгән башка бюджетара трансфертларның
максатчан  кулланылышын контрольдә  тотуны “Финанс-Бюджет  палата”сы
гамәлгә ашыра.

_____________________________________
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