
 
                      Решение 

        
                    Карар 

               от 17 апреля 2019 года               г.Чистополь                            № 43/3 
 

 

 

Чистай муниципаль районы 

 бюджетыннан алына торган 

 башка бюджетара трансфертлар  

акчалары хисабына гамҽлгҽ  

ашырыла торган чыгымнар  

юнҽлешен раслау турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

бюджетыннан муниципаль берҽмлеклҽрнең чыгым йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар 

белҽн тҽэмин итүгҽ башка бюджетара трансфертлар бирү тҽртибен раслау турын-

да»гы  2010 ел, 28 март, 233 нче карары нигезендҽ һҽм һөнҽри керемгҽ салым потен-

циалы үсешен стимуллаштыру максатларында, Чистай муниципаль районы Советы 

 

Карар бирҽ: 

1.Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы бюджетыннан җирлеклҽрнең 

чыгым йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районы составына керүче җирлеклҽр бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар бирү тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге карарны Чистай муниципаль районы Советының оештыру бүлегенҽ, Чистай 

муниципаль районы рҽсми сайтында: http://chistopol.tatar.ru/, Татарстан Республика-

сының рҽсми хокукый-мҽгълүмат интернет-порталында: pravo.tatarstan.ru урнашты-

руны йөклҽргҽ. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Чистай муниципаль районы Сове-

тының бюджет-финанс мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиягҽ йөклҽргҽ. 

 

 

Чистай муниципаль районы башлыгы  Д.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2019 елның 17 апрелендҽге 

Чистай муниципаль район Сове-

тының №43/3 карары белҽн 

расланган  

 

 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы бюджетыннан җирлеклҽрнең 

чыгым йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районы составына керүче җирлеклҽр бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар бирү Тҽртибе 

 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы бюдже-

тыннан Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы составына керүче 

җирлеклҽр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар (алга таба – башка бюд-

жетара трансфертлар, муниципаль берҽмлеклҽр) бирү механизмын билгели. 

2. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасында профессиональ 

керемгҽ салым буенча салым потенциалы үсешен стимуллаштыру максатларында 

Чистай муниципаль районы составына керүче җирлеклҽр бюджетларына җирлек-

лҽрнең чыгым йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ бирелҽ. 

3. Һҽр квартал саен өч эш көне дҽвамында Татарстан Республикасы бюдже-

тыннан башка бюдңетара трансфертлар җирлеклҽр бюджетларына күчерелҽ.  

4. Башка бюджетара трансфертларның бүленүе һҽм күлҽме Татарстан Респуб-

ликасы Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана.  

5. Җирлек бюджетына башка бюджетара трансфертлар бирү өчен, билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ кабул ителгҽн башка бюджетара трансфертлар акчалары исҽбеннҽн тотыла 

торган чыгымнарның юнҽлешен билгели торган җирлек актының булуы шарт.  

6. Җирлеклҽрнең Башкарма комитетлары (алга таба – җирлек Башкарма коми-

тетлары) Чистай муниципаль районы финанс-бюджет палатасына форма буенча һҽм 

финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану турында хисап. 

7. Агымдагы финанс елның 1 гыйнварына файдаланылмаган башка бюджетара 

трансфертлар, ҽлеге Тҽртип нигезендҽ агымдагы финанс елының беренче 15 эш көне 

эчендҽ Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы бюджеты кеременҽ ки-

ре кайтарылырга тиеш.  

Финанс-бюджет палатасы тарафыннан хисап финанс елында файдаланылма-

ган башка бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу турында карар нигезендҽ ҽлеге 

башка бюджетара трансфертларның калдыкларыннан артмаган күлҽмдҽ акчалар 

агымдагы финанс елында җирлек бюджеты кеременҽ кире кайтарылырга мөмкин, 

моңа кадҽр алар бирелгҽн җирлек бюджеты чыгымнарын финанс ягыннан тҽэмин 

итү өчен, ҽлеге башка бюджетара трансфертлар бирүнең тиешле максатларына туры 

килҽ торган җирлек бюджеты кеременҽ кире кайтарылырга мөмкин.  

Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ алынган башка бюджетара трансфертларның файда-

ланылмаган калдыклары Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль райо-

ны бюджеты кеременҽ күчерелмҽгҽн очракта, ҽлеге акчалар Татарстан Республика-

сы Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кеременҽ Россия Федерациясе Фи-
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нанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне үтҽп, финанс-

бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ түлҽтелергҽ тиеш. 

8. Җирлеклҽр Башкарма комитетлары һҽм вазыйфаи затлар законнар ниге-

зендҽ тапшырыла торган хисап мҽгълүматларының дөрес булмавы һҽм башка бюд-

жетара трансфертлар бирү шартларын үтҽү өчен җаваплы. 

9. Башка бюджетара трансфертлар бирү шартлары бозылган очракта, тиешле акча-

лар Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы бюджеты кеременҽ Россия 

Федерациясе бюджет законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ күчерелергҽ тиеш.  

10. Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ бирелгҽн башка бюджетара трансфертларның максат-

чан кулланылышын контрольдҽ тотуны Чистай муниципаль районы финанс-бюджет 

палатасы гамҽлгҽ ашыра. 

_____________________________________ 


