
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

«КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ» 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ СОВЕТЫ 

КАРАР 
20.04.2019 ел № 49/4 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы бюджетына 
Круглое Поле авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара 

трансфертларны биру тзртибен раслау турында 

Росбия Федерациясе Бюджет кодексыныц 142.5 мадцэсе, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыру принциплары турында» 2003 елныц 6 
октябрендэге 1Э1-ФЗ санлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге уставы 
нигезендэ 

1. «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы бюджетына Круглое 
Поле авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны биру тэртибен 
кушымтадагыча расларга. 

2. 2019 елныц 1 январеннэн элеге карар кочен гамэлгэ кертергэ. 
3. Элеге карарны авыл жирлегендэ мэгълумати стендларда урнаштырырга. 
4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районыныц 

рэсми сайтында Ьэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында урнаштырырга. 

5. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны законлылык Ьэм хокук тэртибе 
даими комиссиясенэ йеклэргэ. 

Круглое Поле авыл жирлеге Башл"™ 

КАРАР БИРДЕ: 

Совет Рэисе Э.Р. Низамиева 



Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жирлеге Советыныц 2019 
елныц 20 апрел 49/4 санлы карарына 
кушымта 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы бюджетына Круглое Поле авыл 
жирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны биру тэртибе 

1. Гомуми нигезлэмэлэр 

1.1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы бюджетына Круглое Поле авыл 
жирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны биру тэртибе (алга таба - тэртип) 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 142.5 мадцэсе, «Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэне оештыру принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ санлы Федераль 
законный 14, 15 мадцэлэре нигезендэ эшлэнгэн Ьэм Тукай муниципаль районы (алга таба -
муниципаль район) бюджетына Круглое Поле авыл жирлеге (алга таба - авыл жирлеге) 
бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны биру очракларын, шартларын Ьэм тэртибен 
билгели. 

2. Башка бюджетара трансфертларны биру очраклары 

2.1. Муниципаль район бюджетына авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар тубэндэге очракларда бирелэ: 

1) тезелгэн килепгулэр нигезендэ авыл жирлеклэренец жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл 
иту буенча вэкалэтлэр елешен гамэлгэ ашыруга, аларны муниципаль район дэрэжэсенэ 
тапшырганда; 

2) авыл жирлеклэренец жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэре буенча жирле узидарэ органнары 
вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килгэн чыгым йеклэмэлэрен уртак финанслау максатларында; 

3) жирлекнец хокукый актларында каралган башка максатларга. 

3. Башка бюджетара трансфертларны биру шартлары 

3.1. Муниципаль район бюджетына авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар элеге тэртипнец 2.1 пункты 1-3 пунктчаларында каралган очракларда муниципаль 
районныц жирле узидарэ органнары тарафыннан салымнар Ьэм жыемнар турында Россия 
Федерациясе бюджет законнарын утэу шартында бирелэ. 

3.2. Авыл жирлеге бюджетыннан муниципаль район бюджетына башка бюджетара 
трансфертлар биру уз керемнэре Ьэм авыл жирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
хисабына тормышка ашырьша. 

3.3. Башка бюджетара трансфертлар средство лары кулэме авыл жирлеге бюджеты турында 
муниципаль берэмлек Советы карары белэн расланган элеге максатларга средстволар кулэменнэн 
артып китэ алмый. 

4. Башка бюджетара трансфертларны биру тэртибе 

4.1. Элеге Тэртипнец 2.1 пункты 1-3 пунктчаларында каралган очракта муниципаль район 
бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру очен нигез бульш агымдагы финанс елына 
жирлек бюджетында каралган сумма чиклэрендэ муниципаль район Башкарма комитеты Ьэм авыл 
жирлеге Башкарма комитеты арасында тезелэ торган килешу тора. 



4.2. Муниципаль район бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру турындаг 
килешу тубэндэге теп нигезлэмэлэрне уз эченэ алырга тиеш: 

а) башка бюджетара трансфертларныц максатчан билгелэнеше; 
б) башка бюджетара трансфертларны биру Ьэм тоту шартлары; 
в) башка бюджетара трансфертлар биругэ каралган бюджет ассигнованиелэре кулэме; 
г) башка бюджетара трансфертларны биру сроклары; 
д) башка бюджетара трансфертларны кучеру тэртибе; 
е) башка бюджетара трансфертларны биру Ьэм тоту очен билгелэнгэн шартлар утэлеше 

тикшереп торуны гамэлгэ ашыру тэртибе; 
ж) башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисап биру сроклары Ьэ 

тэртибе; 
з) агымдагы финанс ельшда файдаланылмаган башка бюджетара трансфертлар калдыгы 

куллану тэртибе. 
4.3. Муниципаль район бюджетына элеге тэртипнец 2 пунктында каралган очракларг 

башка бюджетара трансфертлар биру турында килешу эзерлэу авыл жирлеге башкарма комитет 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла. 

5. Башка бюджетара трансфертлардан файдалануны контрольдэ тоту 

5.1. Муниципаль район бюджетына бирелгэн башка бюджетара трансфертларда 
файдалануны контрольдэ тоту авыл жирлегенэ финанс чараларыннан файдалану турында хиса 
биру юлы белэн гамэлгэ ашырыла. Хисап бирунец вакытлылыгы Ьэм формасы килешу белэ 
билгелэнэ. 

5.2. Килепгудэ каралмаган максатларда башка бюджетара трансфертлар рэвешенд] 
бирелгэн акчаларны тоту рохсэт ителми. 

5.3. Финанс чараларын максатчан файдаланмаган очракта. алар авыл жирлеге бюджетын 
килешудэ билгелэнгэн срокларда кире кайтарылырга тиеш. 

5.4. Муниципаль район Башкарма комитеты башка бюджетара трансфертлардан максатча 
файдаланмаган очен Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы. 



Муниципаль район бюджетына 
башка бюджетара трансфертларны 
биру тэртибенэ кушымта 

20 елньщ 
муниципаль район бюджетына бирелгэн башка бюджетара трансфертларны тоту 

турында хисап 

(сумнарда) 
Чараныц исеме Ел башыннан ж;ирлек 

бюджетыннан кергэн 
Ел башыннан муниципаль 

район тарафыннан 
тотылган 

Барлыгы: 

Ж^итэкче 
(имза) (имзаныц расшифровкасы) 

Баш бухгалтер 
(имза) (имзаныц расшифровкасы) 

« » 20 ел. 


