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Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль район  

бюджетыннан  кайбер (башка) 

бюджетара  трансфертларны 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль район  

җирлекләре  бюджетларына 

җирлекләрнең чыгым  

йөкләмәләрен үтәүләрен финанс 

белән  тәэмин итүгә  бирү Тәртибен 

раслау турында 

 

Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының  2019 елның 28 

мартындагы  233 номерлы карарын  тормышка ашыру, һөнәри керемгә  салым 

буенча салым потенциалы  үсешен стимуллаштыру максатларында  КАРАР 

БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район  

бюджетыннан  кайбер бюджетара  трансфертларны Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль район  җирлекләре  бюджетларына җирлекләрнең 

чыгым  йөкләмәләрен үтәүләрен финанс белән  тәэмин итүгә  бирү Тәртибен 

расларга (теркәлә). 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. 

3. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  Балык Бистәсе муниципаль  

районының  Финанс-бюджет палатасы рәисе И.М.Ногмановага  йөкләргә 

(килештерү буенча).  

 

 

Җитәкче                                                                                                    Р.Л. Исланов 

 
 
 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының  

2019 елның  15 апрелендәге 

143пи  номерлы карары белән 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район  бюджетыннан  

кайбер (башка) бюджетара  трансфертларны Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль район  җирлекләре  бюджетларына җирлекләрнең чыгым  

йөкләмәләрен үтәүләрен финанс белән  тәэмин итүгә  бирү  

Тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

район  бюджетыннан  кайбер бюджетара  трансфертларны Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район  җирлекләре  бюджетларына 

бирү механизмын тәгаенли (алга таба – кайбер бюджетара  трансфертлар, 

муниципаль (үзидарәлек) берәмлекләр). 

2. Кайбер бюджетара  трансфертлар Татарстан Республикасында һөнәри 

керемгә  салым буенча салым потенциалы  үсешен стимуллаштыру 

максатларында   Балык Бистәсе муниципаль район  җирлекләре  бюджетларына 

җирлекләрнең чыгым  йөкләмәләрен үтәүләрен финанс белән  тәэмин итүгә  

бирелә; 

 3. Кайбер бюджетара  трансфертлар Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының тиңдәшле финанс елына һәм пландагы чорга  

бюджет турында  карары  тарафыннан  күрсәтелгән  максатларга күздә 

тотылган бюджет ассигнованиеләре  күләме чикләрендә тиңдәшле финанс 

елында җирлекләрнең  бюджетларына квартал саен  узган кварталдан соң 

килүче айның 30 нчы числосына хәтле  бирелә. 

4. Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган бюджет средстволарына  төп 

җаваплы (җитәкчелек итүче)  булып Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Финанс-бюджет  палатасы тора (алга таба – Финанс-

бюджет  палатасы). 

5. Кайбер бюджетара  трансфертларны бүлү Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль   районы  Башкарма  комитеты  тарафыннан 

раслана. 

6.Тиешле квартал өчен  i-нче муниципаль берәмлеккә кайбер бюджетара  

трансфертлар күләме түбәндәге формула буенча тәгаенләнә: 

МТi
кв 

= НПДi
ел

 – НПДi
пт

, 

биредә: 

МТi
кв

 – тиешле квартал өчен  i-нче муниципаль берәмлеккә кайбер 

бюджетара  трансфертлар күләме, сумнарда; 

 

НПДi
ел 

– Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль   районы 

бюджетына Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль   районы 



территориясендә теркәлгән  салым түләүчеләрдән i-нче муниципаль берәмлек 

территориясеннән кергән һөнәри керемгә  ел башыннан  үсә килүче нәтиҗә 

белән  салым  суммасы, сумнарда;  

НПДi
пт

 – кайбер бюджетара  трансфертларны  бирү максатларында элек 

исәпкә алынган  һөнәри керемгә  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль   районы территориясендә теркәлгән  салым түләүчеләрдән i-нче 

муниципаль берәмлек бюджетына кергән салым суммасы, сумнарда. 

7. Балык Бистәсе муниципаль   районы  составына керүче җирлекләр 

бюджетына кайбер бюджетара  трансфертларны  бирү шарты – кайбер 

бюджетара  трансфертлар  средстволары исәбенә  гамәлгә ашырыла торган  

чыгымнарны юнәлдерүне  билгеләүче  җирлекнең норматив хокукый акты 

булуы.  

8. Кайбер бюджетара  трансфертлар  финанс-бюджет палатасы 

тарафыннан җирлекләр бюджетларына Федераль казначылык идарәсенең 

Татарстан Республикасы буенча территориаль органнарының    җирле 

бюджетларны үтәүгә касса хезмәте күрсәтү өчен ачылган  счетларына  

күчереләләр. 

           9.Җирлекләрнең башкарма комитетлары финанс-бюджет  палатасы 

билгеләгән формада һәм тәртиптә кайбер бюджетара  трансфертларны 

файдалану турында финанс-бюджет  палатасына хисап тапшыралар.  

10. Агымдагы елның 1 гыйнварына файдаланылмаган  әлеге Тәртип 

нигезендә алынган кайбер бюджетара  трансфертлар Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль   районы  бюджетына агымдагы елның  беренче 15 

эш көне эчендә кире кайтарырга тиешле. 

Финанс-бюджет  палатасының хисап финанс елында файдаланылмаган 

кайбер бюджетара  трансфертларга ихтыяҗ  булуы турындагы  карары 

нигезендә   күрсәтелгән кайбер бюджетара  трансфертларның калган өлешеннән 

артмаган күләмдә средстволар  агымдагы финанс елында алар элек бирелгән 

җирлек  бюджеты файдасына әлеге җирлекнең күрсәтелгән кайбер бюджетара  

трансфертларның бирелү максатларына туры килүче  бюджет  чыгымнарын  

финанс тәэмин итүе өчен кире кайтарылырга мөмкин. 

Әлеге Тәртип нигезендә алынган кайбер бюджетара  трансфертларның 

файдаланылмаган калдыгы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль   районы  бюджеты  файдасына  күчерелмәгән очракта  күрсәтелгән 

средстволар финанс-бюджет  палатасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 

Россия  Федерациясе  Финанслар министрлыгы  раслаган  гомуми таләпләрне 

үтәп  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль   районы  бюджеты  

кеременә түләттерелергә тиешле була. 

11.Җирлекләрнең башкарма комитетлары һәм вазыйфаи затлары  

тапшырыла торган хисап мәгълүматларының  дөрес булмавы һәм кайбер 

бюджетара  трансфертларның бирелү шартларының үтәлүе  өчен закон 

нигезендә җаваплы булалар. 

12. Кайбер бюджетара  трансфертларның бирелү шартларының бозылу 

очрагында  тиңдәшле средстволар Россия  Федерациясенең бюджет законнары 



билгеләгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль   

районы  бюджеты  кеременә күчерелергә тиешле. 

13. Әлеге Тәртип нигезендә бирелгән кайбер бюджетара  

трансфертларның  максатчан файдаланылуы өчен контрольне Финанс-бюджет  

палатасы гамәлгә ашыра. 

 
 


