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Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы бюджетыннан авыл 

җирлеклҽренең чыгым йөклҽмҽлҽрен 

үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ 

Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы авыл җирлеклҽре 

бюджетларына башка бюджетара 

трансфертлар бирү тҽртибен раслау 

турында  

 

Һөнҽри керемгҽ салым буенча салым потенциалы үсешен стимуллаштыру 

максатларында Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма 

комитеты карар бирҽ: 

1. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы бюджетыннан 

җирлеклҽрнең чыгым йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы авыл җирлеклҽре 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Питрҽч муниципаль районы 

Финанс-бюджет палатасы рҽисе Г. П. Товкалевкҽ йөклҽргҽ.  

 

 

 

 

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитҽкчесе                                                           А. В. Хҽбибуллин 
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                                                                          Утвержден 

                                                                           постановлением  

                                                                           Исполнительного комитета 

                                                                           Пестречинского муниципального 

                                                                           района Республики Татарстан 

                                                                           от ______________2019 № ______ 

 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы авыл җирлеклҽре бюджетларына 

җирлеклҽрнең чыгым йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ башка 

бюджетара трансфертлар бирү тҽртибе 

 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

бюджетыннан Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы авыл 

җирлеклҽре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү механизмын 

билгели (алга таба – башка бюджетара трансфертлар, муниципаль берҽмлеклҽр). 

2. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасында профессиональ 

керемгҽ салым буенча салым потенциалы үсешен стимуллаштыру максатларында 

Питрҽч муниципаль районы авыл җирлеклҽре бюджетларына җирлеклҽрнең чыгым 

йөклҽмҽлҽрен үтҽүне финанслар белҽн тҽэмин итүгҽ бирелҽ. 

3. Башка бюджетара трансфертлар авыл җирлеклҽре бюджетларына тиешле 

финанс елына һҽм план чорына Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы бюджеты турында карарында каралган бюджет ассигнованиелҽре күлҽме 

чиклҽрендҽ, узган кварталдан соң килүче айның 30 числосына кадҽр бирелҽ. 

4. Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ бирелҽ торган бюджет акчаларын төп бүлүче булып 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

(алга таба – финанс-бюджет палатасы) тора. 

5. Башка бюджетара трансфертларны бүлү Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан раслана. 

6. Тиешле i муниципаль берҽмлек өчен кварталuf башка бюджетара 

трансфертлар күлҽме түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 

 

МТi
кв 

= НПДi
год

 – НПДi
пт

, 

кайда: 

МТi
кв

 – тиешле квартал өчен i муниципаль берҽмлегенҽ башка бюджетара 

трансфертлар күлҽме, сум; 

НПДi
ел 

– Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы бюджетына 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ теркҽлгҽн 

салым түлҽүчелҽрдҽн i муниципаль берҽмлек территориясеннҽн кергҽн һөнҽри 

керемгҽ салым суммасы ел башыннан арта баручы, сум; 

НПДi
пт

 – элек башка бюджетара трансфертлар бирү максатларында исҽпкҽ 

алынган Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ 
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теркҽлгҽн салым түлҽүчелҽрдҽн i муниципаль берҽмлек бюджетына кергҽн һөнҽри 

керемгҽ салым суммасы, сум. 

7. Муниципаль район составына керүче авыл җирлеклҽре бюджетларына 

башка бюджетара трансфертлар бирү шарты белҽн – башка бюджетара 

трансфертлар акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла торган чыгымнарның 

юнҽлешен билгели торган авыл җирлегенең норматив хокукый акты булу. 

8. Башка бюджетара трансфертлар финанс-бюджет палатасы тарафыннан авыл 

җирлеклҽре бюджетларына җирле бюджетларның үтҽлешенҽ касса хезмҽте күрсҽтү 

өчен ачылган Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарҽсенең 

территориаль органнары счетына күчерелҽ. 

9. Авыл җирлеклҽре башкарма комитетлары (алга таба – авыл җирлеклҽре 

башкарма комитетлары) финанс-бюджет палатасына финанс-бюджет палатасы 

тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча һҽм башка бюджетара трансфертлардан 

файдалану турында хисап тапшыралар. 

10. Агымдагы финанс елның 1 гыйнварына ҽлеге Тҽртип нигезендҽ алынган 

башка бюджетара трансфертлар агымдагы финанс елының беренче 15 эш көне 

эчендҽ Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы бюджеты кеременҽ 

кире кайтарылырга тиеш. 

Финанс-бюджет палатасы тарафыннан хисап финанс елында 

файдаланылмаган башка бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу турында карар 

нигезендҽ ҽлеге башка бюджетара трансфертларның калдыкларыннан артмаган 

күлҽмдҽ акчалар агымдагы финанс елында авыл җирлеге бюджеты кеременҽ кире 

кайтарылырга мөмкин, моңа кадҽр алар бирелгҽн авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнарын финанс ягыннан тҽэмин итү өчен, күрсҽтелгҽн башка бюджетара 

трансфертларны бирү максатларына туры килҽ торган авыл җирлеге бюджеты 

кеременҽ кире кайтарылырга мөмкин. 

Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ алынган башка бюджетара трансфертларның 

файдаланылмаган калдыклары Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

бюджеты кеременҽ күчерелмҽгҽн очракта, ҽлеге акчалар Татарстан Республикасы 

Питрҽч муниципаль районы бюджеты кеременҽ Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне үтҽп, финанс-бюджет 

палатасы тарафыннан билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ түлҽтелергҽ тиеш. 

11. Авыл җирлеклҽре башкарма комитетлары һҽм вазыйфаи затлар законнар 

нигезендҽ тапшырыла торган хисап мҽгълүматларының дөрес булмавы һҽм башка 

бюджетара трансфертлар бирү шартларын үтҽү өчен җаваплы. 

12. Башка бюджетара трансфертлар бирү шартлары бозылган очракта, тиешле 

акчалар Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы бюджеты кеременҽ 

Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ күчерелергҽ тиеш. 

           13. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы ҽлеге Тҽртип нигезендҽ бирелгҽн башка бюджетара трансфертларның 

максатчан кулланылышын контрольдҽ тота. 
   
 


