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УТЫЗЫНЧЫ  СЕССИЯ 

 

 
  2нче КАРАР 

 
Татарстан Республикасы  
«Бөгелмә муниципаль районы»  
  муниципаль берәмлегендә 
бюджет процессы  турындагы  
Нигезләмәне раслау турында    

 
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы 

кодексларына, 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә 
җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”гы №131-ФЗ                   
Федераль законына туры китереп һәм Татарстан Республикасы “Бөгелмә 
муниципаль районы”    муниципаль берәмлеге Уставына таянып, 

 
Бөгелмә муниципаль районы Советы 

 

 
0 КАРАР БИРДЕ: 
 

1. Татарстан Республикасы “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль 
берәмлегендә бюджет процессы турындагы Нигезләмәне расларга (1нче 
кушымта). 

 2. Әлеге карар күмәк мәгълүмат чараларында рәсми төстә басылып 
чыкканнан соң үз көченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешенә контроль лек итүне Бөгелмә муниципаль 
районы Советының социаль-икътисадый үсеш, бюджет -финанс сораулары, 
муниципаль милек һәм эшмәкәрлекне үстерү буенча даими комиссиясенә 
йөкләргә 
 

Бөгелмә муниципаль районы  
башлыгы урынбасары                                                     Ф.В. Мөхәммәтов 
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Бөгелмә муниципаль районы Советының  
2019 ел, 20 сентябрьдә булып узган  
XXХ сессиясендә кабул ителгән  
2нче карарына  1нче кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
“БӨГЕЛМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ”  

  МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНДӘ    
БЮДЖЕТ ПРОЦЕССЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ   

 
 

Глава 1нче бүлек.  ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР  
 

 1нче маддә. Бюджт процессының хокукый нигезе 
 

1. Бу Нигезләмә Россия Федерациясенең Бюджет турындагы законнарына, 
2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 
оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131-ФЗ Федераль законына, 
Татарстан Республикасының 2004 елның 28 июлендә кабул ителгән “Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында”гы 45 -ЗРТ Законына, Татарстан 
Республикасы “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставына 
(алга таба текстта – район Уставы), шулай ук “Бөгелмә муниципаль районы” 
муниципаль берәмлегенең башка муниципаль хокукый -норматив актларына 
нигезләп эшләнде, “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең 
бюджет проектының нигезен төзү һәм аны карау (алга таба текстта – район 
бюджеты), “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджетын 
раслау һәм үтәү, аның үтәлешенә контрольлек итү, бюджет учетын алып бару, 
бюджет хисабын төзү, тышкы тикшерү, карау һәм раслау тәртибен билгели.     

2. Әлеге Нигезләмәдә кулланыла торган төшенчәләр һәм терминнар Россия 
Федерациясенең Бюджет турындагы кодексында билгеләнгән мәгънәдә 
файдаланылалар.   

 
2нче маддә . “Бөгелмә муниципаль районы”  муниципаль берәмлеге 

бюджетының хокукый формасы    
1. “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджеты һәм аның 

үтәлеше турындагы хисап Бөгелмә муниципаль районы Советының карары 
формасында эшләнә һәм раслана (алга таба текстта – район Советы).     

2. Район бюджеты өч елга төзелә һәм раслана – чираттагы финанс елына һәм 
пландагы чорга.    

3. Район бюджеты проектын төзү Татарстан Республикасы “Бөгелмә 
муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты тарафыннан  
(алга таба текстта – Башкарма комитет) тәртиптә,  Россия Федерациясенең 
Бюджет турындагы кодексына һәм аның таләпләренә туры китереп, Бөгелмә 
муниципаль районы Советы кабул иткән карарларга туры китереп башкарыла.    



4. Район Советының шәһәр бюджеты турындагы карары чираттагы финанс 
елының 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм, финанс елының 31 декабрен дә 
кертеп, гамәлдә була, әгәр шәһәр бюджеты турындагы карарда башкача 
каралмаган булса.     

5. Район бюджеты турындагы карар тиешле тәртиптә имзаланганнан соң 10 
көннән дә соңга калмыйча, рәсми төстә басылып чыгарга тиеш.  
 

3нче маддә. Бюджет процессының принциплары һәм этаплары  
1. “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә б юджет 

процессы Россия Федерациясенең Россия Федерациясе Бюджет турындагы 
кодексы  тарафыннан билгеләнгән бюджет системасы принципаларына нигезләнә.    

2. Бюджет процессының төп этаплары булып торалар: 
1) шәһәр бюджеты проектын төзү;  
2) шәһәр бюджетын карау һәм раслау;  
3) шәһәр бюджетының үтәлеше; 
4) шәһәр бюджеты үтәлешенә контрольлек итү;  
5) бюджет учетын алып бару;  
6) бюджет хисабын төзү, тышкы тикшерү, карау һәм раслау 
 
4нче маддә. Бюджет процессында катнашучылар һәм аларның бюджет 

вәкаләтләре 
1. Бюджет процессында катнашучылар булып торалар:  
1) Бөгелмә муниөипаль районы башлыгы; 
2) район Советы; 
3) башкарма комитет; 
4) Финанс-бюджет палатасы; 
5) Бөгелмә муниципаль районының Контроль-санау палатасы (алга таба –  

Контроль-санау палатасы); 
6) бюджет средстволарының төп җитәкчеләре, эш итүчеләр; 
7) бюджет керемнәренең баш администраторлары, администраторлары; 
8) бюджет дефицитын финанслау чыганакларының  баш администраторлары, 

администраторлары; 
9)  бюджет средстволарын алучылар. 
2. Бөгелмә муниципаль районы Советы: 
2.1. Бөгелмә муниципаль районы Советы район бюджетын һәм районның 

аларны үтәү турындагы хисабын карый һәм раслый, бюджет үтәлешенең кайбер 
мәсьәләләрен үзенең утырышларында, комитетлар, комиссияләр, эшче төркемнәр 
утырышларында карау барышына һәм үткәрелә торган тыңлаулар, депутатлык 
запросларына бәйле рәвештә карауларга контрольлек итә,  тышкы муниципаль 
финанс контроле органнарын оештыра һәм статусын билгели, Россия 
Федерациясенең Бюджет турындагы кодексына, 2003 елның 6 октябрендә кабул 
ителгән “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 



принциплары турында”гы №131-ФЗ Федераль законга, 2011 елның 7 февралендә 
кабул ителгән Россия  Федерациясе субъектларында һәм муниципаль 
берәмлекләрдә контроль-санау органнарын оештыруның һәм эшчәнлегенең 
гомуми принциплары турында”гы №6-ФЗ законына, Россия Федерациясенең 
башка хокукый-норматив актларына, шәһәр Уставына, әлеге Нигезләмәгә ярашлы 
рәвештә  башка вәкаләтләрне башкаралар.     

2.2. Бөгелмә муниципаль районы Советына бюджет сораулары буенча, 
Россия Федерациясе Конституциясендә, Россия Федерациясенең Бюджет 
турындагы кодексында, Россия Федерациясенең башка хокукый -норматив 
актларында билгеләнгән компетенцияләре кысаларында, вәкаләтләрен тәэмин 
итәр өчен Башкарма комитет тарафыннан барлык кирәкле информация бирелергә 
тиеш.    

3. Башкарма комитет: 
1) район бюджеты проектын төзүне, район бюджетын үтәүне тәэмин итә; 
2) район Советы сессиясенең район бюджеты проектын һәм аның үтәлеше 

турындагы отчетны район Советы каравына тәкъдим итә;  
3) Башкарма комитетның финанс ресурслары белән эш алып бара;  
4) Россия Федерациясе бюджет законнарына туры китереп, район бюджеты 

үтәлеше өчен җаваплы була;   
5) муниципаль үзләштерелмәләрне район бюджетына җәлеп итү турында, 

шулай ук кайтарып бирүгә нигезләп район бюджеты средстволарын биреп тору 
турында килешүләр төзи;    

6) районның чыгым йөкләмәләре реестрын алып бару тәртибен билгели; 
7) район бюджеты каршындагы акча йөкләмәләре буенча бурычларны 

списать итүнең тәртибен билгели;     
8) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, әлеге Нигезләмә 

тарафыннан билгеләнгән һәм аларга туры китереп кабул ителгән, бюджетка 
кагылышлы хокукый мөнәсәбәтләрне көйли торган башка вәкаләтләрне башкара   

4. Финанс-бюджет палатасы, төзелгән килешүгә ярашлы рәвештә: 
1) район бюджеты проектын төзүне, район бюджетын үтәүне башкара; 
2) район бюджетының җыелма бюджет росписен төзи һәм тәгаенли;   
3) район чыгым йөкләмәләренең реестрын алып бара; 
4) баш җитәкчеләрдән, бюджет белән эш итүчеләрдән, средстволар 

алучылардан район бюджеты проектын төзү һәм район бюджеты үтәлеше 
турында хисап төзү өчен кирәкле материалларны ала; 

5) район Советының район бюджеты турындагы карарына ярашлы рәв ештә, 
бюджет кредитлары бирү һәм районның муниципаль гарантияләре турында 
килешүләр әзерли;     

6) район бюджеты средстволарын алучылар, бюджет кредитлары алучылар, 
муниципаль гарантияләр алучыларның финанси хәлен тикшерүләр үткәрә;   

7) районның муниципаль бурыч китабын алып баруны башкара;   



8) район бюджеты үтәлешенә якынча, агымдагы һәм соңыннан контрольлек 
итүне башкара;   

9) район бюджеты  средстволары белән операцияләр башкара;   
10) район бюджетының үтәлеше турында хисап төзи; 
11) баш идарәчеләрдән,  идарәчеләрдән, район бюджеты средстволарын 

алучылардан район бюджеты средстволарын тоту турында билгеләнгән формалар 
буенча хисап һәм күрсәтелгән средстволарны алуга, күчерүгә, кушып исәпләүгә 
һәм файдалануга кагылышлы башка мәгълүматларны таләп итү хокукына ия;   

12) кредит оешмаларыннан район бюджеты средстволары белән башкарыла 
торган операцияләр турында мәгълүматлар ала;   

13) баш идарәчеләр гә, идарәчеләр гә, район бюджеты средстволарын 
алучыларга бюджет процессының тиешенчә үтәлмәве турында кисәтү ясый , 
бюджет турындагы законнарны бозуның ачыкланган очракларын бетерүне таләп 
итә һәм аларның бетерелүенә контрольлек итә;      

14) Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексында, әлеге 
Нигезләмәгә һәм (яки) аларга туры китереп кабул ителә, бюджетның хокукый 
мөнәсәбәтләрен көйли торган муниципаль хокукый актларга ярашлы рәвештә 
башка вәкаләтләрне башкара.    

5. Контроль-санау палатасы: 
Контроль-санау палатасы түбәндәгеләрг ә нигезләп, бюджет вәкаләтләрен 

башкара:  
бюджет средстволарын файдалануның бәрәкәтен һәм нәтиҗәлелеген 

билгеләүгә юнәлдерелгән нәтиҗәлелек аудитына;   
бюджетлар турындагы карарлар проектларының, Россия Федерациясенең 

бюджет законнарына кагылышлы башка хокукый-норматив актларның, шул 
исәптән бюджет күрсәткечләренең (параметрларның һәм сыйфатламаларның) ни 
дәрәҗәдә нигезләнгән булуының экспертизасына;    

муниципаль программалар экспертизасына; 
бюджет процессын анализлау һәм мониторинглауга, шул исәптән бюджет 

процессында ачыкланган тайпылышларны анализлау и мониторинглауга һәм 
Россия Федерациясе бюджет законнарын камилләштерүгә;    

 баш идарәчеләргә бюджет средстволарын тотуны, баш администраторлар 
тарафыннан бюджет керемнәрен, баш администраторлар тарафыннан бюджет 
дефицитын финанслау чыганакларын камилләштерү буенча (алга таба – бюджет 
средстволарының баш администраторлары), эчке финанс аудитына тәкъдимнәр 
әзерләүгә;    

2011 елның 7 февралендә кабул ителгән Россия Федерациясе субъектларында 
һәм муниципаль берәмлекләрдә контроль-санау органнарын оештыруның һәм 
эшчәнлегенең гомуми принциплары турында”гы №6-ФЗ законы тарафыннан 
билгеләнгән башка сорауларга». 

6. Бюджет средстволарының баш идарәчесе: 



1) расланган бюджет ассигнованиеләренә һәм һәм бюджет йөкләмәләре 
лимитына туры китереп, бюджет средстволарын файдалануның  нәтиҗәлелеген, 
адреслылыгын һәм максатчан характерын тәэмин итә; 

2) үз ведомствосындагы бюджет белән эш итүчеләрнең һәм бюджет 
средстволарын алучыларның исемлеген төзи; 

3) үзенә расланган бюджет йөкләмәләре лимитларын һәм бюджет 
ассигнованиеләре чикләрендә үтәлергә тиешле чыгым йөкләмәләренең реестрын 
алып бара;   

4) бюджет чыгымнарын планлаштыруны башкара, бюджет 
ассигнованиеләренең нигезләмәләрен төзи;   

5) бюджетны бүлгәләү өлешләрен төзи, раслый һәм язып бара, бюджет 
ассигнованиеләрен, бюджет йөкләмәләренең лимитларын ведомстводагы эш 
итүчеләргә, бюджет средстволарын алучыларга бүлгәли һәм бюджетның тиешле 
өлешен үти;    

6) бюджет йөкләмәләре лимитларын төзү һәм үзгәртү буенча тәкъдимнәр 
кертә;   

7) җыелма бюджетның өлешләрен төзү һәм үзгәртү буенча тәкъдимнәр 
кертә;   

8) казна учреждениесе булып торучы, ведомстводагы бюджет 
средстволарын алучыларның бюджет сметаларын раслау тәртибен билгели; 

9)   муниципаль биремнәрне төзи һәм раслый; 
10) Субвенцияләр, бюджетара субсидияләр, Россия Федерациясе Бюджет 

турындагы кодексы тарафыннан билгеләнгән башка субсидияләр алучылар 
тарафыннан аларны биргән вакытта билгеләнгән шартларның үтәлешен тәэмин 
итә; 

11) үз эшчәнлеге өлкәсендә ведомство финанс контролен оештыра һәм 
гамәлгә ашыра;   

12) бюджет средстволары белән эш итүче баш идарәченең бюджет хисабын 
төзи;    

13) үз ведомствосындагы бюджет средстволарын алучыларга акча 
йөкләмәләре буенча муниципаль район исеменнән җавап бирә;    

14) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, әлеге Нигезләмә һәм 
(яки) аларга туры китереп кабул ителгән, бюд жеттагы хокукый мөнәсәбәтләрне 
көйли торган муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән башка 
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.   

7. Бюджет средстволары белән эш алып баручы идарә итүче: 
1) бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыруны башкара;   
2) бюджет ассигнованиеләрен, бюджет йөкләмәләре лимитларын 

ведомстводагы эш итүчеләргә һәм (яки) бюджет средстволарын алучыларга 
бүлгәли һәм бюджетның тиешле өлешен үти.   



3) карамагында булган бюджет средстволары белән эш итүче баш идарәчегә 
бюджет өлешләрен тәг аенләп бүлүне язмача булдыру һәм үзгәртү буенча 
тәкъдимнәрен кертә;     

4) бюджет средстволары белән эш итүче баш идарәче тарафыннан 
билгеләнгән очракта һәм тәртиптә баш идарәченең үз карамагында булган аерым 
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.      

8. Бюджет керемнәренең баш администраторы: 
1) үз ведомствосында булган бюджет керемнәре  администраторларының 

исемлеген төзи;    
2) урта сроклы финанс планын һәм бюджет проектын төзү өчен кирәкле 

мәгълүматларны бирә;   
3) касса планын төзү һәм алып бару өчен кирәкле мәгълүматларны бирә;   
 4) бюджет керемнәре  баш администраторының бюджет хисабын төзи һәм 

тәкъдим итә; 
5) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, әлеге Нигезләмә һәм 

(яки) аларга туры китереп кабул ителгән, бюджеттагы хокукый мөнәсәбәтләрне 
көйли торган муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән  башка 
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.   

9. Бюджет керемнәре администраторы: 
1) бюджетка түләүләрнең, пеня һәм штрафларның күләмен исәпләү, учетка 

ала бару, аларның дөрес саналуын исәпкә алу һәм бюджетка  вакытында һәм тулы 
күләмдә килүенә контрольлек итүне башкара; 

2) җирлек бюджетына түләүләр буенча бурычларны, пеня һәм штрафларны 
түләтүне башкара; 

3) шәһәр бюджетына артык түләнгән (түләтелгән) түләүләрне, пеня һәм 
штрафларны кире кайтару турында, шулай ук андый акчаны вакытында кайтарып 
бирмәгән өчен өстәлгән процентларны һәм артык алынган суммага өстәлгән 
процентларны кайтарып бирү турында карар кабул итә һәм Федераль 
казначейство органына Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 
билгеләнгән тәртиптә кайтарып бирүне йөкләүне тәкъдим итә;    

4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түләүләрне исәпкә 
кертү (төгәллек кертү) турында карар кабул итә һәм Федераль казначейство 
органына белдерү-хәбәр җибәрә; 

5) бюджет керемнәре белән эш и түче баш администратор  тарафыннан 
билгеләнгән очракта һәм тәртиптә, бюджет керемнәре белән эш итүче баш 
администраторга тиешле вәкаләтләрен башкару өчен кирәкле булган 
мәгълүматларны һәм бюджет хисабын төзи һәм бирә  

6) Дәүләт мәгълүмати системасына, 2010 елның 27 июлендә кабул ителгән 
“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”гы 210-ФЗ 
Федераль законында билгеләнгән тәртипкә туры китереп, дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр өчен физик һәм юридик затлар тарафыннан акча түләү өчен һәм Россия 



Федерациясе бюджет системасы бюджет керемнәрен төзү чыганагы булып торган 
башка түләүләрне башкару өчен кирәкле мәгълүматларны бирә”;    

7) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, әлеге Нигезләмә һәм 
(яки) аларга туры китереп кабул ителгән, бюджеттагы х окукый мөнәсәбәтләрне 
көйли торган муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән башка 
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.   

10. Бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш администраторы: 
1) бюджет дефицитын финанслау чыганакларының үз ведомствосындаг ы 

администраторларының исемлеген төзи;   
2) бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча керемнәрне һәм 

түләүләрне планлаштыруны (фаразлауларны) тормышка ашыра; 
3) үз карамагына бүлеп бирелгән, бюджет дефицитын финанслау 

чыганакларына түләү өчен билгеләнг ән ассигнованиеләрнең адреслы һәм 
максатчан характерда файдаланылуын тәэмин итә;    

4) бюджет дефицитын финанслау чыганакларының үз ведомствосындагы 
администраторларына бюджет ассигнованиеләрен бүлеп бирә һәм бюджетның 
тиешле өлешен үти;   

5) үз эшчәнлеге өлкәсендә ведомстводагы финанс контролен оештыра һәм 
гамәлгә ашыра; 

6) бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш администраторының 
бюджет отчетын төзи. 

11. Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары администраторы:    
1) шәһәр бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары буенча түләү -

керемнәрне планлаштыруны (фаразлауны) башкара;   
2) шәһәр бюджеты дефицитын финанслау чыганакларыннан бюджетка түләү-

керемнәрнең вакытында һәм тулы күләмдә башкарылуына контрольлек итә;   
3) шәһәр бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары буенча бюджетка 

керемнәрне һәм бюджеттан түләүләрне тәэмин итә; 
4) бюджет хисабын төзи һәм тәкъдим итә;  
5) шәһәр бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының баш  

администраторы тарафыннан билгеләнгә очракта һәм тәртиптә бюджет 
дефицитын финанслау чыганаклары баш администраторының үз карамагында 
булган аерым  бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра;    

6) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, әлеге Нигезләмә һәм 
(яки) аларга туры китереп кабул ителгән, бюджеттагы хокукый мөнәсәбәтләрне 
көйли торган муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән  башка 
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.   

12. Бюджет средстволарын алучы: 
1) бюджет сметасын төзи һәм үти;  
2) бюджет йөкләмәләре лимитлары һәм бюджет ассигнованиеләре 

чикләрендә бюджет йөкләмәләрен кабул итә һәм үти;   



3) үзенә каралган бюджет ассигнованиеләреннән файдалануның 
нәтиҗәлелеген, максатчан характерда булуын тәэмин итә;    

4) бюджет средстволары белән эш итүче тиешле баш идарәчегә (идарәчегә) 
бюджетны бүлгәләп язулар буенча тәкъдимнәрен кертә;   

5) бюджет средстволарын алучының бюджет средстволары белән эш итүче 
тиешле баш идарәчегә (идарәчегә) бюджет хисабын төзи һәм тәкъдим итә; 

6) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, әлеге Нигезләмә һәм 
(яки) аларга туры китереп кабул ителгән, бюджеттагы хоку кый мөнәсәбәтләрне 
көйли торган муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән башка 
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.   

 
5нче маддә.  Финанс контролен башкаручы җирле үзидарә органнары:    
1) район Советы; 
2) Контроль-санау палатасы; 
3) Башкарма комитет; 
4) бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәче; 
5) бюджет керемнәренең баш администраторы; 
6) бюджет дефициты чыганакларының баш администраторы. 
2. Район Советы башкара: 
1) якынча алдан контроль – район Советының район бюджеты турындагы 

карар проектын һәм район Советының бюджет -финанс өлкәсенә караган башка 
карар проектларын тикшерү һәм раслау барышында;   

2) агымдагы контроль – район Советының шәһәр бюджеты турындагы 
карарын үтәү буенча аерым сорауларны тикшерү барышында;   

3) аннан соңгы  контроль – район бюджетын үтәү турындагы отчетларны 
карау һәм раслау барышында. 

3. Контроль-санау палатасы район бюджеты средстволарын алучыларның,  
район бюджеты дефицитын финанслаучы чыганаклары администраторларының 
бюджет средстволары белән башкарган операцияләренә  тышкы финанс контроле 
үткәрә, ә тагын шулай ук, Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекска,  2011 
елның 7 февралендә  кабул ителгән “Россия Федерациясе субьектында һәм 
муниципаль берәмлекләрдә контроль -санау органнарын оештыру һәм 
эшчәнлекләренең гомуми принциплары турында”гы №6-ФЗ Федераль законга 
туры китереп, бюджет кредитлары, бюджет инвестицияләре алучылар 
тарафыннан бюджет средстволарын бүлү, алу, максатчан файдалану һәм 
кайтарып бирү буенча һәм  муниципаль гарантияләренең үтәлешенә контрольлек 
итә.     

4. Башкарма комитет, бюджет средстволары белән эш итүче баш идарәчеләр, 
бюджет керемнәренең баш администраторлары, бюджет дефицитын финанслау 
чыганаклары баш администраторлары  тарафыннан эчке финанс контролен 
башкару формалары һәм тәртибе Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекс, 



әлеге Нигезләмә һәм (яки) аларга туры китереп кабул ителгән, бюджетның 
хокукый мөнәсәбәтләрне көйли торган  муниципаль хокукый актлар тарафыннан 
билгеләнә.   

 
6нчы маддә. Район бюджеты керемнәре 
1. Район бюджеты керемнәре Россия Федерациясенең бюджет турындагы 

законнары, Россия Федерациясенең салым һәм җыемнар турындагы законнары, 
башка мәҗбүри түләүләр турындагы законнар, аларга туры китереп кабул ителгән 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы сал ым 
һәм җыемнар турындагы законнар, район Советының салым һәм җыемнар 
турындагы хокукый-норматив актларына туры китереп формалаштырыла.    

2. Район Советы карары белән җирле салымнар кертелә, алар буенча салым 
ставкалары билгеләнә һәм, Россия Федерациясенең  салымнар һәм җыемнар 
турындагы закон нигезендә муниципаль берәмлекнең вәкаләтле органнары на 
бирелгән хокуклар чикләрендә, җирле салымнар буенча салым ташламалары  
билгеләнә.     

3. Район Советының җирле салымнар турындагы карарларга үзгәреш кертү 
турындагы карарлары, район Советының бюджетның хокукый мөнәсәбәтләрен 
көйләүче, район бюджеты керемнәре үзгәрүгә  китерә торган, чираттагы финанс 
елында һәм планлы чорда үз көченә керәчәк карарлары    чираттагы финанс елы 
һәм планлы чорга район бюджеты турындагы карар проекты район Советы 
каравына кертелгәннән соң 10 көннән дә соңга калмыйча кабул ителергә тиешләр.   

4. Район Советының  салымнар һәм җыемнар турындагы карарларга үзгәреш 
кертүне күздә тоткан, чираттагы финанс елы һәм планлы чорга шәһәр бюджеты 
турындагы карар проекты район Советы каравына кертелгәннән соң Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларының керемнәренең (чыгымнарының) 
үзгәрүенә китерә торган карарларында район Советының күрсәтелгән 
карарларының агымдагы финанс елы артыннан килә торган чираттагы елның 1 
гыйнварыннан да иртәрәк үз көченә керә алмавы турындагы нигезләмә булырга 
тиеш.   

 
7нче маддә. Район бюджеты чыгымнары 
1. Район бюджеты чыгымнарын формалаштыру, дәүләт власте федераль 

органнары, Татарстан Республикасы, җирле үзидарә органн ары вәкаләтләренең  
Россия Федерациясе законнары тарафыннан шартлы чикләү белән билгеләнгән 
чыгым йөкләмәләренә туры китереп, гамәлгә ашырыла, аларның үтәлеше, Россия 
Федерациясе законнары, шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә, чираттагы 
финанс елында һәм п ланлы чорда район бюджеты средстволары исәбенә 
башкарылырга тиеш.     

2. Бюджет ассигнованиеләренә түбәндәгеләргә булган ассигнованиеләр керә: 



1)  муниципаль хезмәтләр күрсәтү (эш башкару) (алга таба – муниципаль 
хезмәтләр), шул исәптән товарлар китерүгә, эш башкаруга, муниципаль ихтыяҗда 
хезмәт күрсәтүгә төзелгән муниципаль контрактлар өчен түләүгә 
ассигнованиеләр; 

2) халыкны социаль тәэмин итү; 
3) муниципаль учреждениеләр һәм муниципаль унитар предприятиеләр 

булып тормый торган юридик затларга бюджет инвестицияләре бирү; 
4) товарлар җитештерүче, эш башкаручы, хезмәт күрсәтүче юридик затларга, 

хосусый эшмәкәрләргә, физик затларга субсидияләр бирү (муниципаль 
учреждениеләргә субсидияләрдән башка); 

5) җирле үзидарә органнарының законсыз гамәлләре (гамәл кылмаулары) 
нәтиҗәсендә гражданинга яки юридик затка килгән зыянны кайтарып бирү 
турында Бөгелмә районы муниципаль берәмлегенә белдерелгән дәгъвалар буенча 
суд актларын башкару;   

6)  бюджетара трансфертлар бирү; 
3. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә булган б юджет ассигнованиеләренә 

түбәндәгеләргә булган ассигнованиеләр керә: 
 1) казна учреждениеләре функцияләрен үтәүне тәэмин итү, шул исәптән  

физик һәм (яки) юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтү буенча да;   
2) бюджет һәм автоном учреждениеләргә субсидияләр бирү, алар тарафыннан 

муниципаль биремне үтәүне тәэмин итү өчен финанс тәэминатына субсидияләрне 
дә кертеп;   

3) муниципаль учреждение булып тормаган коммерцияле булмаган 
оешмаларга, шул исәптән югарыда күрсәтелгән оешмалар тарафыннан физик һәм 
(яки) юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтүгә шартнамәләргә 
(килешүләргә) ярашлы рәвештә субсидияләр бирү; 

4) муниципаль милек объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә 
ашыру;   

5) муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эш һәм хезмәтләр сатып алу (казна 
учреждениеләре функцияләрен үтәүне тәэмин итү өчен бюджет 
ассигнованиеләреннән һәм казна учреждениеләре муниципаль милек 
объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашыруга бюджет 
ассигнованиеләреннән тыш), шул исәптән түбәндәге максатларда:   

Физик һәм юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтү өчен   
4. Физик һәм юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтүгә бюджет 

ассигнованиеләрен планлаштыру чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга 
муниципаль биремнәрне, шулай ук  финанси хисап елында һәм агымдагы финанс 
елында аның үтәлүен исәпкә алып башкарыла.   

 5. Муниципаль биремдә булырга тиеш: 
1) күрсәтелә торган муниципаль хезмәтнең составын, сыйфатын һәм (яки) 

күләмен (эчтәлеген) характерлый торган күрсәткечләр;   



2) муниципаль биремне үтәүгә контрольлек итү тәртибе, шул исәпт ән аны 
вакытыннан алда туктатуның шартлары һәм тәртибе;   

3) муниципаль биремнең үтәлеше хисабына таләпләр. 
Физик һәм юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтүгә муниципаль 

биремдә шулай ук булырга тиеш:   
1) тиешле хезмәтләрне кулланучы булып торучы физик  һәм (яки) юридик 

затларның категорияләрен билгеләү;   
2) тиешле хезмәтләр күрсәтү тәртибе;   
3) Физик һәм юридик затлар тарафыннан тиешле хезмәтләр күрсәтүгә чик 

бәяләр (тарифлар), Россия Федерациясе законнарында аларны түләүле нигездә 
күрсәтү, яисә тиешле бәяләрне (тарифларны) билгеләү тәртибе күрсәтелгән 
очракларда.   

Муниципаль бирем күрсәткечләре муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә (эш 
башкаруга) бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру өчен проектлар төзегәндә, 
казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзегәндә, шулай ук бюджет һәм 
автоном учреждение тарафыннан муниципаль биремне үтәүгә субсидияләр 
күләмен билгеләгәндә файдаланыла.    

Муниципаль бирем муниципаль учреждениеләр һәм коммерцияле булмаган 
башка оешмалар тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә бюдже т 
ассигнованиеләрен планлаштыру өчен район бюджеты проектын төзегәндә 
файдаланыла  

Муниципаль бирем Башкарма комитет билгеләгән тәртиптә алдагы финанс 
елына һәм пландагы чорга формалаштырыла (бюджет проектын төзегәндә 
тәгаенләштерү ихтималы белән).   

Муниципаль бирем бюджеттагы һәм автоном учреждениеләр өчен, шулай ук 
район Советы карары нигезендә билгеләнгән казна учреждениеләре өчен 
формалаштырыла.   

Муниципаль биремнәрнең финанс тәэминаты шәһәр бюджеты средстволары 
исәбенә Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.    

Муниципаль биремне үтәүнең финанси тәэминат күләме Башкарма комитет 
тарафыннан каралган тәртиптә расланган муниципаль хезмәт күрсәтүгә норматив 
чыгымнар нигезендә, билгеләнгән эшчәнлек өлкәләрендә дәүләт сәясәтен эшләү 
һәм хокукый-норматив көйләү функцияләрен башкаручы федераль хакимият 
органнары билгеләгән гомуми таләпләрне үтәүне саклап, исәпләнә.   

Россия Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә, муниципаль  учреждение 
учредителе функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы җирле  үзидарә органы 
карары буенча, муниципаль биремне үтәүнең финанси тәэминаты күләмен 
билгеләгәндә аларны үтәүгә чыгым нормативлары файдаланыла.    

6. Муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар кайтарту, эш башкару, хезмәт 
күрсәтүгә заказлар Россия Федерациясенең муниципаль ихтыяҗлар өчен заказлар 
урнаштыру турындагы законнарына туры китереп башкарыла.   



Муниципаль контрактлар бюджет йөкләмәләрендәге лимитлар чикләрендә 
төзелә һәм түләнә, Россия Бюджет турындагы кодексының 72нче маддәсенең 3нче 
пунктында күрсәтелгән очраклардан тыш.    

7. Район Советының район бюджеты турындагы карарында район  
бюджетыннан средстволар бирүнең шартлары билгеләнергә мөмкин, аларга 
ярашлы рәвештә андый средстволарны бирү Башкарма комитет тарафыннан 
билгеләнгән тәртиптә башкарыла.   

8. Халыкны социаль тәэмин итүгә юнәлтелгән ассигнованиеләргә 
гражданнарга социаль түләүләр өчен бирелә торган бюджет ассигнованиеләре яки 
гражданнар файдасына, халыкка социаль ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә 
ашыру максатларында, аларның ихтыяҗларын канәгатьләнд ерү өчен товар алу, 
эш башкару, хезмәт күрсәтүгә бирелә торган бюджет ассигнованиеләре керә.   

Халыкны социаль тәэмин итү гавами норматив йөкләмәләр кабул итү аша 
башкарыла ала.   

Күрсәтелгән гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет 
ассигнованиеләре, пенсияләр, пособиеләр, компенсацияләр һәм башка түләүләр 
тәртибендәге йөкләмәләрнең һәркайсысының төре буенча аерып карала һәм 
шулай ук халыкка социаль ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру аша 
башкарыла.     

9. Товар җитештерүче, эш башкаручы, хезмәт күрсәтү че юридик затларга, 
хосусый эшмәкәрләргә, физик затларга район бюджетыннан субсидияләр 
(муниципаль учреждениеләргә субсидияләрдән башка) район Советының район  
бюджеты турындагы һәм, шуңа туры китереп кабул ителгән, Башкарма комитет 
карарында яки алар тарафыннан вәкаләт бирелгән җирле үзидарә органнары 
актларында каралган очракларда һәм тәртиптә бирелә.   

Район Советының район бюджеты турындагы карарында автоном 
учреждениеләргә, муниципаль хезмәт күрсәтү муниципаль биременә ярашлы 
рәвештә, алар тарафыннан хезмәт күрсәтүгә норматив  чыгымнарны кайтаруны да 
кертеп, субсидияләр каралырга мөмкин,  

Район бюджетыннан әлеге субсидияләрне бирүне һәм күләмен билгеләү 
тәртибе Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.   

Район Советының бюджет турындагы карарында автоном һ әм бюджет 
учреждениесе булып тормаган, коммерцияле булмаган башка оешмаларга да 
субсидияләр каралырга мөмкин. Район бюджетыннан андый субсидияләрне бирү 
һәм күләмен билгеләү тәртибе Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.      

10. Муниципаль милек булган капиталь төзелеш объектларына бюджет 
инвестицияләрен башкаруга бюджет ассигнованиеләре Россия Федерациясенең 
Бюджет турындагы кодексына ярашлы рәвештә башкарылалар.    

11. Муниципаль учреждение һәм муниципаль унитар предприятие булып 
тормаучы юридик затларга бюджет инвестициясе бирү әлеге юридик затларның 
устав (җыелма) капиталының эквивалент өлешенә муниципаль милек хокуклары 



барлыкка килүгә китерә, ул, Россия Федерациясе гражданлык турындагы 
законнарга туры китереп, андый юридик затларның устав (җыелма) кап италына 
муниципаль берәмлек катнашында рәсмиләштерелә. Муниципаль берәмлеккә 
тиешле устав (җыелма) капиталдагы муниципаль берәмлекнең өлешен 
рәсмиләштерү Россия Федерациясе законнарына туры китереп  башкарыла.    

12. Муниципаль учреждение һәм муниципаль ун итар предприятие булып 
тормаучы юридик затларга, җирле бюджет средстволары исәбенә алып барыла 
торган капиталь төзелеш объектларына  бюджет инвестициясе бирү турындагы 
карар Башкарма комитет тарафыннан алар билгеләгән тәртиптә башкарыла.    

13. Әлеге маддәнең 11нче пунктында күрсәтелгән юридик затларга бирергә 
планлаштырыла торган бюджет инвестицияләре (әлеге пунктта күрсәтелгән 
бюджет инвестицияләреннән тыш), бюджет инвестициясе бирелә торган юридик 
затның атамасын, инвестициянең күләмен һәм максатларын күрсәтеп, әлеге 
карарга аерым кушшымта сыйфатында күрсәтеп, бюджет турындагы карар белән 
раслана.      

14. Башкарма комитет белән әлеге маддәнең 11нче пунктында күрсәтелгән 
юридик зат арасында муниципаль берәмлекнең инвестицияләр субъекты 
милегендә катнашуы турындагы шартнамә бюджет турындагы карар үз көченә 
кергәннән соң өч ай эчендә рәсмиләштерелә.   

Тиешле тәртиптә рәсмиләштерелгән шартнамәнең юклыгы бюджет 
инвестицияләре бирелмәү өчен нигез булып хезмәт итә.   

15. Муниципаль милек булып тормаган (була алмаган) муниципаль милек 
объектларына шәһәр бюджетыннан бюджет инвестицияләре башкаруга юл 
куелмый.    

 
8нче маддә. Бюджет классификациясе 

1. Район бюджетын төзү һәм үтәү, бюджет хисабын төзү Россия 
Федерациясендә билгеләнгән бюджет классификациясенә туры китереп 
башкарыла.   

2. Районның бюджет вәкаләтләренә Россия Федерациясе бюджет 
классификациясенең шәһәр бюджетына мөнәсәбәттәге өлешен билгеләү, 
деталҗләштерү һәм куллану тәртибен ачыклау керә.   

3. Финанс-бюджет палатасы баш администраторлары булып җирле ү зидарә 
органнары һәм (яки) алар карамагындагы казна учреждениеләре булган керем 
төрләренең астөрләре буенча кодларының исемлеген раслый.    

4. Финанс-бюджет палатасы тарафыннан район бюджетының максатчан 
маддәләренең исемлеге һәм кодлары билгеләнә.    

Финанс тәэминаты бюджетара субсидияләр, субвенцияләр һәм шәһәр 
бюджетыннан максатчан бирелә торган башка бюджетара трансфертлар исәбенә 
башкарыла торган район бюджетының максатчан маддәләренең исемлеген һәм 
кодларын тәгаенләү тәртибе Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгеләнә.      



5. Финанс-бюджет палатасы баш администраторлары булып җирле үзидарә 
органнары һәм (яки) алар карамагындагы казна учреждениеләре торган бюджет 
дефицитын финанслау чыганаклары төрләренең кодлары исемлеген раслый.  
     
 9 нчы маддә. Резерв фонды 

1. Район бюджетының чыгым өлешендә Башкарма комитетның резерв 
фондын булдыру күздә тотыла.   

2. Район бюджетының чыгым өлешендә район Советының һәм район Советы 
депутатларының резерв фондларын булдыру тыела.   

3. Башкарма комитетның резерв фондының күләме район Советының район р 
бюджеты турындагы карары белән билгеләнә һәм күрсәтелгән карарда расланган 
гомуми чыгым күләменең өч процентыннан артып китә алмый.    

4. Башкарма комитетның резерв фонды средстволары көтелмәгән 
чыгымнарны финанси тәэмин итүгә, шул исәптән табигый казаларның һәм башка 
төрле гадәттән тыш хәлләрнең нәтиҗәләрен бетерүгә бәйле һәлакәттән соңгы 
торгызу эшләре һәм башка чараларны үткәрү өчен бирелә.   

5. Район бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв фонды 
бюджет ассигнованиеләре Башкарма комитет күрсәтмәләре буенча файдаланыла.   

6. Башкарма комитетның резерв фондын файдалану турындагы хисап бюджет 
үтәлешенең еллык хисабына кушып бирелә.   

 
10нчы маддә . Район бюджетында каралмаган чыгымнарны тормышка 

ашыру   
1. Әгәр булган чыгым йөкләмәләренең төрләре буенча чыгым йөкләмәләрен 

арттыруны яки аны кабул иткәнгә кадәр бер гавами -хокукый берәмлек 
тарафыннан да үтәлмәгән яңа төр чыгым йөкләмәләрен кертүне күздә тоткан 
муниципаль хокукый акт кабул ителә икән,  әлеге муниципаль хокукый актның 
яңа төр чыгым йөкләмәләрен башкаруның чыганакларын һәм башкару тәртибен 
билгели торган нормалары да булырга тиеш, шул исәптән,   кирәк була калган 
очракта яңа төр чыгым йөкләмәләренең финанс ресурсларын  Россия Федерациясе 
бюджет системасының тиешле бюджетларына тапшыру тәртибен дә.   

2. Яңа төр чыгым йөкләмәләрен кабул итүгә бюджет ассигнованиеләрен 
бүлеп бирү яки булган чыгым йөкләмәләре төрләрен үтәүгә бюджет 
ассигнованиеләрен арттыру, тиешле бюджет ассигнованиеләрен бюджет 
турындагы карарга керткән, яисә агымдагы финанс елында шәһәр Советының 
бюджет турындагы карарына тиешле үзгәрешләр кертелгән, бюджетка өстәмә 
керем чыганаклары булган һәм бюджет чыгымнарының аерым маддәләре буенча 
бюджет ассигнованиеләре кыскартылган очракта гына ч ираттагы финанс елы 
башыннан  башкарыла ала. 

 
        11нче маддә. Районның чыгым йөкләмәләре 

 



1. Районның чыгым йөкләмәләре түбәндәге очракларда барлыкка килә:  : 
җирле әһәмияткә ия булган сораулар буенча һәм, Россия Федерациясе 

законнары һәм Татарстан Ре спубликасы законнарына ярашлы рәвештә, җирле 
үзидарә органнары хәл итәргә хокуклы булган башка сораулар буенча 
муниципаль хокукый актлар кабул иткәндә, һәм шулай ук муниципаль берәмлек 
тарафыннан (муниципаль берәмлек исеменнән) әлеге мәсьәләләр буенча 
шартнамәләр (килешүләр) төзелгәндә;   

 җирле үзидарә органнары тарафыннан үзләренә тапшырылган кайбер аерым 
дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул 
иткәндә;   

  муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль казна учреждениеләре белән 
шартнамәләр (килешүләр) төзегәндә. 

 2. Районның әлеге маддәнең 1нче өлешенең 1 һәм 3нче пунктларында 
күрсәтелгән чыгым йөкләмәләре җирле үзидарә органы тарафыннан мөстәкыйль 
рәвештә билгеләнә һәм үз керемнәре һәм шәһәр бюджеты дефицитын финанслау 
чыганаклары исәбенә үтәлә.   

 3. Районның әлеге маддәнең 1нче өлешенең 2нче пунктында күрсәтелгән 
чыгым йөкләмәләре, федераль законнарга (Россия Федерациясе законнарына), 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хокукый актлары тарафыннан 
билгеләнә һәм район бюджетына, Россия Федерациясе Бюджет турындагы 
кодексында каралган тәртиптә Россия Федерациясе субъекты бюджетыннан 
бирелгән субвенцияләр исәбенә һәм шул чикләрдә үтәләләр.          

 Әгәр муниципаль берәмлектә тиешле субвенцияләрне исәпләү 
методикасында файдаланыла торган нормативлар арттырылган икән, ул очракта 
муниципаль районның күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен тулысынча үтәү өчен 
кирәкле өстәмә чыгымнарны финанси яктан тәэмин итү үз керемнәре исәбенә һәм 
җирле бюджет дефицитын финанслау чыганаклары исәбенә башкарыла.   

 3.1. Муниципаль район җирле үзидарә органнарының шәһәр, авыл 
җирлекләренең җирле әһәмияткә ия булган сорауларны хәл итү вәкаләтләренә 
мөнәсәбәттә,  муниципаль районның, үзләренә муниципаль район җирле үзидарә 
органы белән җирлекләр арасында төзелгән килешүләргә туры китереп 
тапшырылган, муниципаль район җирле үзидарә органы белән шәһәр, авыл 
җирлекләре арасында төзелгән килешүләргә туры китереп тапшырылган чыгым 
йөкләмәләре җирле үзидарә органының тиешле муниципаль хокукый-норматив 
актлары нигезендә б илгеләнәләр, Россия Федерациясе Бюджет турындагы 
колдексында каралган тәртиптә җирле бюджетлардан бирелә торган бюджетара 
трансфертлар чигендә  һәм шул исәпкә үтәләләр.  

Әгәр муниципаль берәмлектә тиешле субвенцияләрне исәпләү 
методикасында файдаланыла торган нормативлар арттырылган икән, ул очракта 
муниципаль районның күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен тулысынча үтәү өчен 



кирәкле өстәмә чыгымнарны финанси яктан тәэмин итү үз керемнәре исәбенә һәм 
җирле бюджет дефицитын финанслау чыганаклары исәбенә башкарыла.   

3.2. Муниципаль районның муниципаль район башкарма -боерык бирү 
органнары тарафыннан җирлекләрнең башкарма -күрсәтмә вәкаләтләрен 
башкаруга бәйле чыгым йөкләмәләре, әгәр Россия Федераөиясе законнары 
нигезендә башкарма-күрсәтмә орган оештырлмый икән, ул очракта  муниципаль 
районның җирле үзидарә органнары тарафыннан билгеләнә һәм үз керемнәре һәм 
муниципаль район бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары исәбенә 
үтәләләр.    

4. Җирле үзидарә органнары башка муниципаль берәмлекләрнең җирле 
үзидарә органнары, дәүләт хакимияте органнары компетенциясенә кертелмәгән 
һәм алар компетенциясеннән федераль законнар һәм Татарстан Республикасы 
законнары тарафыннан чыгарылмаган чишүгә бәйле чыгым йөкләмәләрен 
билгеләргә һәм үтәргә бары тик үз финанс средстволары булганда гына 
хокуклылар (бюджетара трансфертлардан тыш).   

5. Районның чыгым йөкләмәләре реестры Башкарма комитет тарафыннан 
билгеләнгән тәртиптә алып барыла.. 

Районның чыгым йөкләмәләре реестры Финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы раслаган тәртиптә,  
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына бирелә.    

 
12нче маддә . Район бюджетыннан бирелә торган  бюджетара 

трансфертларның формалары   
Район бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар  түбәндәге 

формаларда биреләләр: 
Җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләү өчен район бюджетыннан 

дотацияләр;   
Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексының 133 һәм 140нчы 

маддәләрендә һәм Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 
44.6нчы маддәсендә билгеләнгән очракларда, район бюдже тыннан шәһәр, авыл 
җирлекләре бюджетларына субвенцияләр;   

муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр; 
Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, Татарстан Республикасы 

Бюджет турындагы кодексының 44.10нчы маддәсендә билгеләнгән очракларда;   
башка бюджетара трансфертлар.  
Район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына бюджетара 

трансфертлар (төзелгән килешүләргә туры китереп, җирле әһәмияткә ия булган 
сорауларны хәл итү өчен вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджтара 
трансфертлардан тыш) шәһәр, авыл җирлекләре үзидарә органнары тарафыннан 
район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына бюджетара 
трансфертлар бирү кагыйдәләре үтәлгән очракта биреләләр.      



Район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар 
(субвенцияләрдән тыш), шул исәптән муниципаль районнар бюджетларына 
Татарстан Республикасы дәүләт власте органнарының шәһәр, авыл җирлекләре 
бюджетларына дотацияләр исәпләү һәм бирү  вәкаләтләрен үтәүгә бирелә торган  
субвенцияләр, шәһәр, авыл җирлекләре үзидарә органнары тарафыннан Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирүнең Россия 
Федерациясе Бюджет турындагы кодексының 44нче маддәсендә каралган 
шартлары үтәлгән очракта биреләләр.    

Финанси тәэминат чыганагы булып, Татарстан Республикасы бюджетыннан 
субсидияләр, субвенцияләр һәм максатчан юнәлешле бюджетара трансфертлар 
бирүнең максатлары, тәртибе һәм шартлары район Советының   Татарстан 
Республикасы законнарына һәм (яки) башка хокукый норматив актларына туры 
китереп кабул иткән карарлары белән билгеләнә.    

 
 13. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә 

дотацияләр бирү тәртибе   
1. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә 

дотацияләр район составына керә то рган җирлекләргә район Советының Россия 
Федерациясе Бюджет турындагы кодексы һәм Татарстан Республикасы 
таләпләренә туры китереп кабул ителә торган карарлары нигезендә бирелә.    

Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә 
дотацияләрнең тулаем күләме ел саен чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 
елына һәм пландагы чорга) район бюджеты проектын төзегәндә, район составына 
керә торган җирлекләрнең бюджетларына җирлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләрнең суммар күләме рәвешендә, җирлекләрнең суммар 
ихтыяҗлары бәяләмәсе белән керем мөмкинлекләре аермаларын исәпкә алып, 
җирлекләрнең бюджет тәэминатын исәпләгәндә тигезләү критерийларына ирешү 
зарурлыгыннан чыгып, Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 
44.1нче маддәсенең 5нче пунктында билгеләнгән тәртиптә  җирлекләрнең бюджет 
тәэминатын тигезләүгә бирелә торган дотацияләрне исәпкә алып билгеләнә.   

Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә 
дотацияләрне муниципаль берәмлекләр арасында бүлү , Татарстан Республикасы 
Бюджет турындагы кодексының 44.1нче маддәсенең 5нче пунктында билгеләнгән 
тәртиптә бирелә торган дотацияләрдән тыш, Татарстан Республикасы Бюджет 
турындагы кодексының 12нче кушымтасында билгеләнгән тәртиптә башкарыла.    

2. Район бюджетыннан җирлекл әрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә 
дотацияләр күләме һәм аларны бүлү район Советының чираттагы финанс елына 
(чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга) район бюджеты турындагы карары 
белән билгеләнә.      

 



 Әгәр чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга район бюджты раслана 
икән, пландагы чорга шәһәр, авыл җирлекләренә пландагы чорга бюджет 
тәэминатын тигезләүгә район бюджетында бүлгәләнмәгән дотацияләр күләме 
пландагы чорның беренче елында расланган дотацияләр күләменең 20 
процентыннан да артык итмичә, һәм  пландагы чорның икенче елында расланган 
дотацияләр күләменең 20 процентыннан да арттырмыйча билгеләнә.       

3. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә 
дотацияләрне муниципаль берәмлекләр арасында бүлү , Татарстан Республикасы 
Бюджет турындагы кодексының 44.1нче маддәсенең 5нче пунктында билгеләнгән 
тәртиптә бирелә торган дотацияләрдән тыш, бюджет тәэминаты  шәһәр һәм авыл 
җирлекләренең бюджет тәэминатын тигезләү критерийлары сыйфатында 
билгеләнгән дәрәҗәдән артып китмәгән шәһәр, авыл җирлекләренә бирелә.   

Җирлекләрнең бюджет тәэминаты исәбе салым базасыннан (салым 
потенциалыннан) чыгып, шәһәр, авыл җирлеге бюджеты тарафыннан  алыну 
мөмкин булган һәр яшәүчегә туры килә торган салым кереме нисбәте белән һәм, 
халыкның структура үзенчәлекләрен, социаль-икътисадый, географик, 
климаттагы һәм башка объектив факторлар һәм һәр кешегә туры килә торган 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү бәясенә йогынты ясый торган шартлардан чыгып, 
җирлекләр буенча уртача күрсәткечләргә бәйле рәвештә билгеләнә.       

Җирлекләрнең бюджет тәэминаты исәбе дәрәҗәсе шәһәр һәм авыл 
җирлекләре буенча шәһәр һәм авыл җирлекләре салым керемнәренең 
чагыштырма нисбәтен, бюджет хезмәтләре исемлеген һәм һәр кешегә , һәр 
җирлеккә туры килә торган муниципаль хезмәтләр күрсәтү бәясенә йогынты ясый 
торган шартларны характерлауны тәэмин итә торган  бердәм методика буенча 
билгеләнә һәм шәһәр һәм авыл җирлекләре өчен аерым билгеләнә ала.     

 Җирлекләрнең бюджет тәэминаты исәбе дәрәҗәсен билгеләгәндә аерым 
җирлекләрнең хисап чорындагы факттагы керемнәре һәм чыгымнарының 
күрсәткечләре һәм (яки)  фаразлана торган керемнәре һәм чыгымнары 
күрсәтечләрен файдалануга юл куелмый.   

 4. Әлеге маддәнең 3нче пунктында каралган дотацияләрне биргән очракта, 
районның финанс органы Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын 
тигезләүгә дотацияләр ала торган җирлекләрнең башлыклары белән  җирлекнең 
социаль-икътисадый үсешен һәм муниципаль финанси хәлен сәламәтләндерү 
чараларына караган килешүләр төзергә хокуклы  

Килешүләрне төзү сроклары, тәртибе һәм әлеге пунктта күрсәтелгән таләпләр 
районның башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә.   

 
  14нче маддә. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидияләр   



1. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр  
Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 44.10нчы маддәсендә 
билгеләнгән тәртиптә биреләләр.     

2. Әлеге маддәнең 1нче пунктында күрсәтелгән бюджетара субсидияләр 
шәһәр бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан 
Республикасы Законына туры китереп каралалар.  

  
  15нче маддә. Район бюджетыннан муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына субсидияләр   
1. Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, Татарстан Республикасы 

Бюджет турындагы кодексы таләпләренә туры китереп кабул ителгән район 
Советы карарларында кабул ителгән очракларда һәм тәртиптә  башка муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына, җирле үзидарә органнары җирле әһәмияткә ия 
булган вәкаләтләрне үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 
кушылып финанслау максатларында, район бюджетыннан субсидияләр бирелә 
ала.    

2. Әлеге маддәдә күрсәтелгән субсидияләрне бирү максатлары һәм шартлары 
башкарма комитетлар арасында район Советы карары белән күрсәтелгән тәртиптә 
билгеләнәләр. 

 
 16нчы маддә. Район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетына 

башка бюджетара трансфертлар   
Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, Татарстан Республикасы 

Бюджет турындагы кодексы һәм Татарстан Республикасының аларга туры килә 
торган законнарына туры китереп кабул ителгән район Советы карарларында 
каралган очракларда һәм тәртиптә  шәһәр, авыл җирлекләре бюджетына район 
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул исәптән,  төзелгән 
килешүләргә ярашлы рәвештә, җирле әһәмияткә ия булган сорауларны хәл итү 
җәһәтеннән вәкаләтләрне башкаруга бюджетара трансфертлар да.  

  
  17нче маддә. Район каршында акчалата йөкләмәләр   
1. Район каршында акчалата йөкләмәләр буенча бурыч булып, бурычлы зат 

билгеле бер датага район каршында акчалата йөкләмәсе буенча түләргә тиеш 
булган акча средстволары суммасы санала.    

2. Район каршында акчалата йөкләмәләр буенча таләпләрне районның финанс 
активлары  формалаштыра.   

3. Район каршында акчалата йөкләмәләр буенча бурычны списать итү һәм 
учетта торгызу Кагыйдәләре (нигезе, шартлары һәм тәртибе) районның Финансо-
бюджет палатасы тарафыннан эшләнә, Россия Фе дерациясе Бюджет турындагы 
кодексында каралган очраклардан тыш.  

4. Район каршында акчалата йөкләмәләрне (акчалата йөкләмәләр буенча 
бурычны) һәм ул йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итә торган килешүләрне исәпкә 



алу, һәм шулай ук әлеге йөкләмәләр һәм килешүләр буенча таләпләрне гамәлгә 
ашыру Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексының 932нче маддәсенең 
4нче пунктында күрсәтелгән тиешле орган, яисә Россия Федерациясе Бюджет 
турындагы кодексының 932нче маддәсенең 5нче пунктында күрсәтелгән 
вәкаләтле зат тарафыннан башкарыла.    

5. Әгәр дә килешүдә башкача каралмаган булса, ул очракта тиешле акча 
средствосы суммасы район бюджетының бердәм счетына күчерелгән датадан 
башлап, район каршындагы акчалата йөкләмәләр үтәлгән булып санала 

  
 18нче маддә. Район бюджеты дефициты 
 

1. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорның һәр елына район бюджеты 
дефициты район Советы карары белән әлеге маддәнең 2нче өлешендә билгеләнгән 
чикләүне саклаган хәлдә билгеләнә.   

2. Район бюджеты дефициты район бюджеты керемнәренең тиген керемнәрен 
һәм өстәмә күчерү нормативлары буенча керем салымнары керемнәрен исәпкә 
алмый гына расланган еллык күләменең 10 процентыннан артып китәргә тиеш 
түгел.   

Шәһәргә карата Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексының   
136нчы маддәсенең 4нче пунктында каралган чараларны гамәлгә куйган очракта, 
шәһәр бюджеты дефициты шәһәр бюджеты керемнәренең тиген керемнәрен һәм 
(яки)  өстәмә күчерү нормативлары буенча керем салымнары керемнәрен исәпкә 
алмый гына расланган еллык күләменең 5 процентыннан артып китәргә тиеш 
түгел.   

Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары составында акцияләр сатудан 
яки муниципаль берәмлек милеге булган капиталның башкача катнашуы район 
Советының бюджет турындагы карары белән расланган очракта, һәм район 
бюджеты средстволарын исәпкә алу счетла рында калдыклар кимегәндә, район 
бюджеты дефициты әлеге пунктта билгеләнгән чикләүләрдән күрсәтелгән 
керемнәр һәм счетлардагы средстволар калдыкларының кимүе күләмендәге сумма 
чикләрендә артып китә ала. 

 3. Район бюджеты үтәлеше турындагы еллык хисап буенча барлыкка килгән 
район бюджеты дефициты әлеге маддәнең 2нче өлешендә билгеләнгән 
чикләүләргә тәңгәл килергә тиеш.   

 
  19нчы маддә. Бюджет кредитлары  
Район бюджеты исәбенә бю джет кредитлары Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларына, юридик затларына Россия Федерациясе 
Бюджет турындагы кодексына туры китереп һәм район Советы ка рары белән 
билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда, шулай ук район Советының бюджет 
турындагы карарында каралган бюджет ассигнованиеләре чикләрендә бирелә.   

  



  20нче маддә. Район бюджеты дефицитын эчке финанслау 
чыганаклары 

 

Район бюджеты дефицитын эчке финанслау чыганаклары составына 
кертеләләр:   

Номиналь бәясе Россия Федерациясе валютасында күрсәтелгән муниципаль 
кыйммәтле кәгазьләрне урнаштырудан кергән средстволар  һәм аларны түләп 
бетерүгә юнәлтелгән средстволар арасындагы аерма;   

кредит оешмаларының  район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында 
җәлеп ителгән һәм түләп бетерелгән кредитлары арасындагы аерма;   

кредит оешмаларының район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында 
җәлеп ителгән һәм түләп бетерелгән, район бюджетына Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелгән кредитлары 
арасындагы аерма;    

тиешле финанс елы дәвамында җирле бюджет средстволарын исәпкә алу 
счетларында средстволар калдыкларының үзгәрүе;   

җирле бюджет дефицитын эчке финанслауның башка чыганаклары.   
Район бюджеты дефицитын эчке финанслауның башка чыганаклары 

составына керәләр:    
акцияләр сатудан һәм район карамагында булган капиталда катнашуның 

башка формаларыннан керемнәр;   
район бюджеты средстволары буенча курс аермасы;   
район гарантияләрен үтәү өчен Россия Федерациясе валютасында 

юнәлдерелә торган средстволар күләме, әгәр муниципаль гарантияләрне 
башкаруның гаранты принципалга мөнәсәбәттә гарантның регресслы таләпләре 
барлыкка килүгә китергән яки бенефициарның принципалга таләпләре 
хокукларын гарантка бирү шарты туган булса, шул очракта; 

районның башка бурыч йөкләмәләрен Россия Федерациясе валютасында 
түләүгә юнәлтелгән средстволар күләме; 

район бюджетына юридик зат тарафыннан кайтарып бирүдән алынган 
средстволар белән район бюджетыннан юридик затларга бирелгән бюджет 
кредитлары суммасы арасындагы һәм район бюджеты тарафыннан юридик 
затларга Россия Федерациясе валютасында бирелгән средстволар арасындагы 
аерма;   

район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына район бюджетыннан бирелгән кредитларны кайтарып бирүдән 
алынган средстволар белән район бюджеты тарафыннан Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетларына Россия Ф едерациясе валютасында 
бирелгән средстволар арасындагы аерма; 

район бюджеты средстволарын исәпкә алу буенча бердәм счеттан күчерелгән 
средстволар белән район бюджеты средстволарын исәпкә алу буенча бердәм 
счеттагы калдык средстволар белән идарә иткәндә баш карылган операцияләр 



нәтиҗәсендә район бюджеты средстволарын исәпкә алу буенча бердәм счетка 
күчерелгән средстволар арасындагы аерма.   

Хисап финанс елында агымдагы ел башына файдаланылмаган муниципаль 
юл фонды бюджет ассигнованиеләре күләмендә район бюдже ты средстволары, 
агымдагы елда муниципаль юл фонды бюджет ассигнованиеләре күләмен 
арттыруга юнәлдереләләр һәм шулай ук, Район Советының хокукый акты 
тарафыннан билгеләнгән күләмдә , агымдагы финанс елында вакытлыча касса 
аермаларын каплауга һәм район исеме ннән товар кайтару, эш башкару, хезмәт 
күрсәтүгә төзелгән, муниципаль контрактларны түләү өчен шул контракттагы 
шартларга туры китереп, хисаптагы финанс елында түләнергә тиешле булган 
бюджет ассигнованиеләрен арттыруга, юридик затларга, агымдагы хисап елында 
субсидия алучыларның акчалата йөкләмәләрен түләү өчен кирәк булган суммада 
башкарылган, финанс тәэминаты чыганагы булып, район бюджеты турындагы 
карар тарафыннан күрсәтелгән максатларга файдаланылмаган бюджет 
ассигнованиеләре калдыклары күләменнән артып китми торган күләмдә каралган  
субсидияләр бирү өчен юнәлтелә алалар  

 Район бюджеты средстволарын исәпкә алу буенча бердәм счеттагы 
средстволар калдыгына идарә итү операцияләре составына учредителе район 
булган оешмаларның средстволарын, Россия Федерация се законнарына туры 
китереп, Финанс-бюджет палатасы тарафыннан ачылган лицевой счетларны 
җәлеп итү һәм кайтарып бирү кертелә.   

Район бюджеты дефицитын эчке финанслау чыганаклары составына 
керәләр: 

максатчан төстә чит ил кредитларын җәлеп итү кысаларында р айон 
тарафыннан Россия Федерациясе валютасында алынган һәм түләнгән бюджет 
кредитлары арасындагы аерма;    

максатчан төстә чит ил кредитларын файдалану кысаларында Россия 
Федерациясе тарафыннан чит валютада районның муниципаль гарантияләрен 
үтәү өчен бирелгән  средстволарның күләме, әгәр гарант тарафыннан муниципаль 
гарантияләрне үтәү гарантның принципалга регресс таләпләре барлыкка китерү 
очракларына китерсә.   

 
  21нче маддә. Муниципаль бурыч.   

Районның муниципаль бурычы түбәндәге йөкләмәләр буенча була ала:   
1) муниципаль берәмлекнең кыйммәтле кәгазьләре буенча (муниципаль 

кыйммәтле кәгазьләр); 
2)   район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан Россия Федерациясе валютасы рәвешендә җәлеп ителгән 
бюджет кредитлары буенча;   



3) Россия Федерациясеннән, максатчан рәвештә чит ил кредитларыннан 
файдалану кысаларында, чит ил валютасында җәлеп ителгән бюджет кредитлары 
буенча;   

4) район тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 
валютасында җәлеп ителгән кредитлар буенча;   

5) Россия Федерациясе валютасында чагылыш тапкан район гарантияләре   
(муниципаль гарантияләр) буенча; 

6) Максатчан рәвештә чит ил кредитларыннан файдалану кысаларында, 
Россия Федерациясе тарафыннан чит ил валютасында бирелгән муниципаль  
гарантияләр буенча; 

7) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы гамәлгә кертелгәнче 
барлыкка килгән һәм муниципаль бурыч исемлегенә кертелгән башка бурыч 
йөкләмәләре буенча.  

Муниципаль бурыч күләменә  кертеләләр:   
1) муниципаль кыйммәтле кәгазьләр буенча бурычның номиналь суммасы;   
2) район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җәлеп ителгән бюджет кредитлары  буенча төп бурычның 
күләме;    

3) район бюджетына кредит оешмаларыннан җәлеп ителгән бюджет 
кредитлары буенча төп бурычның күләме;    

4) муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең күләме;   
5) районның түләнмәгән башка бурыч йөкләмәләренең күләме.   
Муниципаль эчке бурыч күләменә кертеләләр:   
1) муниципаль берәмлекнең кыйммәтле кәгазьләре буенча  Россия 

Федерациясе валютасы рәвеш ендә чагылыш тапкан бурычның номиналь 
суммасы;   

2) район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларыннан Россия Федерациясе валютасы рәвешендә җәлеп ителгән 
бюджет кредитлары буенча төп бурычның күләме;    

3) район тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 
валютасында җәлеп ителгән кредитлар буенча төп бурычның күләме; 

4) Россия Федерациясе валютасында чагылыш тапкан район гарантияләре 
буенча бурычлар күләме; 

5) районның түләнмәгән башка бурыч йөкләмәләренең күләме,  Россия 
Федерациясе валютасында. 

Тышкы муниципаль бурыч күләменә кертеләләр:  
1) Россия Федерациясеннән, максатчан рәвештә чит ил кредитларыннан 

файдалану кысаларында, чит ил валютасында җәлеп ителгән бюджет кредитлары 
буенча булган төп бурычның күләме;    



2) максатчан рәвештә чит ил кредитларыннан файдалану кысаларында, 
Россия Федерациясе тарафыннан чит ил валютасында бирелгән муниципаль  
гарантияләр буенча бурычларның күләме. 

Районның бурыч йөкләмәләре кыска вакытлы (бер елдан кимрәк вакытка), 
урта озынлыктагы вакытлы (бер елдан биш елга кадәр) һәм озак вакытлы (биш 
елдан ун елга кадәр) була ала. 

 
22нче маддә.   Россия Федерациясе валютасы рәвешендә чагылыш 

тапкан район бурыч йөкләмәләрен туктату, аларны муниципаль бурычтан 
списать итү   

1. Россия Федерациясе валютасы рәвешендә чагылыш тапкан район бурыч 
йөкләмәләре муниципаль бурыч йөкләмәләренең шартларында каралган түләү 
датасыннан соң өч ел дәвамында түләнмәгән (кредитор тарафыннан 
йөкләмәләрнең һәм районның муниципаль хокукый актларының гамәлдәге аерым 
шартлары үтәлмәгән) икән, бу очракта әлеге бурыч йөкләмәсе тулысынча 
туктатылган дип санала һәм муниципаль бурычтан списать ителә, әгәр дә район 
Советы муниципаль хокукый актларында башкача каралмаган булса.   

Россия Федерациясе валютасы рәвешендә чагылыш тапкан м униципаль 
гарантияләр буенча бурыч йөкләмәләре  муниципаль гарантияләрне туктату өчен 
нигез булып торган вакыйга (вәзгыять) килеп туа калган очракта тулысынча 
туктатылган дип санала һәм  әлеге вакыйга (вәзгыять) килеп тугач (аның килеп 
тууы турында мәгълүмат алынгач) муниципаль бурычтан списать ителәләр.   

2. Башкарма комитет, әлеге маддәнең 1нче пунктында күрсәтелгән вакыт 
узуга, Россия Федерациясе валютасы рәвешендә чагылыш тапкан район бурыч 
йөкләмәләрен муниципаль бурычтан списать итү турында муниципаль хокукый 
акт бастырып чыгара.    

3. Муниципаль бурычны списать итү Россия Федерациясе валютасы 
рәвешендә чагылыш тапкан списать ителә торган район бурыч йөкләмәләренең 
төрләре буенча муниципаль бурыч күләмен, җирле бюджет дефицитын финанслау 
чыганакларында суммасын чагылдырмый гына, аларны списать итү суммасына 
киметә бару юлы белән гамәлгә ашырыла.    

4. Әлеге маддәнең 1нче пунктының абзацы, 2нче һәм 3нче пунктларында 
бәян ителгән гамәл көче Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары 
һәм башка муниципаль берәмлекләр каршындагы кредит килешүләре буенча 
булган йөкләмәләргә, муниципаль бурыч йөкләмләренә кагылмый.   

5. Реструктуризацияләнгән, шулай ук түләнгән (сатып алынган) муниципаль 
бурыч йөкләмәләрен муниципаль бурычтан списать итү Россия Федерациясе 
Бюджет турындагы кодексының 105 һәм 113нче маддәләрендәге нигезләмәләрне 
исәпкә алып башкарыла.   

6. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмиссиясе шартларына туры китереп, 
аларны эмиссияләгән орган тарафыннан  түләп  бетерү  датасына кадәр үк тулы 



күләмдә сатып алынган (алмашу яисә Россия Федерациясе законнарында каралган 
башка операцияләр нәтиҗәсендә алынган) муниципаль кыйммәтле кәгазьләр 
чыгарылышы әлеге органның вакытыннан алда түләп бетергәнлеге турында кабул 
иткән карары буенча гына таныла алалар.  

 Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмитенты алар тарафыннан чыгарылган 
муниципаль кыйммәтле кәгазьләр буенча йөкләмәләрне сатып алынган (алмашу 
яисә Россия Федерациясе законнарында каралган башка операцияләр нәтиҗәсендә 
алынган)  дип, аларны түләп бетерү датасына кадәр үк танырга хокуклы.   

 
 23нче маддә.  Муниципаль үзләштерүләрне гамәлгә ашыру  
1. Районның муниципаль эчке үзләштерүләре дигәндә, муниципаль 

кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыру һәм Россия Федерациясе Бюджет 
системасының башка бюджетларыннан һәм Россия Федерациясе валютасында  
чагылыш тапкан заемщик буларак районның бурыч йөкләмәләре булган кредит 
оешмаларыннан алынган кредитлар формасында район исеменнән җирле 
бюджетка заем средстволары җәлеп итү аңлашыла.    

2. Районның муниципаль тышкы үзләштерүләре дигәндә, Россия 
Федерациясе тарафыннан максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында, 
федераль бюджеттан җирле бюджетка район исеменнән, Россия Федерациясе 
каршында районның бурыч йөкләмәләре барлыкка китерә торган кредитлар җәлеп 
итү аңлашыла.     

3. Муниципаль тышкы үзләштерүләр чираттагы финанс елына һәм 
пландагы чорга Россия Федерациясенең тышкы дәүләт үзләштерүләре 
программасына кертелгән проектларны финанслау максатларында башкарылалар.    

4. Район исеменнән тышкы муниципаль үзләштерүләрне башкару  хокукы 
Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексы һәм Район Уставы 
нигезендә, районның башкарма комитетына бирелә.   

5. Район тарафыннан кыйммәтле муниципаль кәгазьләрне урнаштыру 
түбәндәге шартлар үтәлгәндә башкарыла:   

1) районның вакытында түләнмәгән бурыч йөкләмәләре булмаганда;   
2) район тарафыннан, исемлеге Россия Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә 

торган, бердән яки берничәгә кадәр юридик зат башкара торган рейтинг 
гамәлләренән билгеләнгән дәрәҗәдән ким булмаган кредит рейтингы алынган 
очракта.     

6. Район, әгәр дә ул Россия Федерациясенең Бюджет турындагы 
кодексының 1071 маддәсенә һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы 
кодексының 311 маддәсенә туры китереп, бурыч тотрыклылыгының урта 
дәрәҗәдәге заемчылары исемлегенә кертелгән очракта, Россия Федерациясенең 
Бюджет турындагы кодексының 1071 маддәсенең 5нче пунктында каралганча, 
районны бурыч тотрыклылыгы күрсәткечләре түбән булган заемчылар төркеменә 
кертергә мөмкинлек бирә, районның бурыч тотрыклылыгы күрсәткечләренең 



артуына китерә торган кү ләмдә муниципаль үзләштерүләр башкарырга, 
муниципаль гарантияләр бирергә хокуклы түгел.   

7. Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексының 1071 маддәсенә 
һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы кодексының 311 маддәсенә 
туры китереп, бурыч тотрыклылыгының урта дәрәҗәдәге заемчылары исемлегенә 
кертелгән очракта, район  муниципаль үзләштерүләр башкарырга, муниципаль 
гарантияләр бирергә Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән 
чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (чираттагы финанс елына ) эчке һәм 
тышкы үзләштерүләр программасын килештергән һәм шулай ук әлеге 
программалар үзгәргән очракта гына хокуклы була.   

8. Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексының 1071 маддәсенә 
һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы кодексының 311 маддәсенә 
туры китереп, бурыч тотрыклылыгының түбән дәрәҗәдәге заемчылары 
исемлегенә кертелгән очракта, район, Россия Федерациясенең Бюджет турындагы 
кодексының 1071 маддәсенең 5нче пунктында каралганча, районның бурыч 
тотрыклылыгы күрсәткечләре артуга ките рә торган муниципаль үзләштерүләр 
башкарырга, муниципаль гарантияләр бирергә хокуклы булмый.    

9. Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексының 1071 маддәсенә 
һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы кодексының 311 маддәсенә 
туры китереп, бурыч тотрыклылыгының түбән дәрәҗәдәге заемчылары 
исемлегенә кертелгән очракта, район муниципаль эчке үзләштерүләрне кредит 
оешмаларыннан кредитлар формасында һәм районның кыйммәтле кәгазьләрен 
бары тик бурыч йөкләмәләрен рефинанслау максатларында урнаштыру юлы 
белән һәм шулай ук, Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексының 1071 

маддәсендә һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы кодексының 311 
маддәсендә каралганча, районның түләү сәләтен күтәрү максатында, Россия 
Федерациясе бюджет системасының башк а бюджетларыннан максатчан 
кредитлар формасында башкарырга хокуклы була.     

10. Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексының 1071 маддәсенә 
һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы кодексының 311 маддәсенә 
туры китереп, бурыч тотрыклылыгының тү бән дәрәҗәдәге заемчылары 
исемлегенә кертелгән очракта, район муниципаль эчке үзләштерүләр башкарырга 
һәм чит ил валютасында муниципаль гарантияләр бирергә хокуклы түгел.   

11. Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексының 1071 маддәсенә 
һәм Татарстан Республикасының Бюджет турындагы кодексының 311 маддәсенә 
туры китереп, бурыч тотрыклылыгының түбән дәрәҗәдәге заемчылары 
исемлегенә кертелгән очракта, район муниципаль эчке үзләштерүләр башкарырга 
һәм Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр бирергә  бары тик 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән чираттагы финанс елына 
һәм пландагы чорга (чираттагы финанс елына) эчке һәм тышкы үзләштерүләр 



программасын килештергән һәм шулай ук әлеге программалар үзгәргән очракта 
гына хокуклы була.   

12. Россия Федерациясе бюджет системасының , Россия Федерациясе 
Бюджет турындагы кодексның 1071 маддәсенең 9нчы пунктында каралганча, 
районның түләү сәләтен торгызу максатында башка максатчан бюджет 
кредитлары буенча район йөкләмәләренә реструктуризация үткәрүгә юл куелмый.     

 

 24нче маддә. Муниципаль үзләштерүләрнең чик күләме  
1. Тиешле финанс елына муниципаль үзләштерүләрнең чик күләме  дигәндә 

шул финанс елына эчке һәм тышкы мунципаль үзләштерүләр программалары 
буенча район бюджетына җәлеп ителгән средс тволарның тулы күләме күздә 
тотыла. 

2. Район бюджетына срредстволар җәлеп итү күләме чираттагы финанс елына 
һәм пландагы чорга (чираттагы финанс елына) эчке һәм тышкы мунципаль 
үзләштерүләр программалары тарафыннан билгеләнә һәм  средстволар җәлеп 
итүнең гомуми күләме район бюджеты дефицитын финанслауга һәм Бөгелмә 
районы муниципаль берәмлегенең, район Советының, РФ Бюджет турындагы 
кодексының 103 һәм 104нче маддәләрендәге нигезләмәләрне истә тотып, шул 
тиешле елга бюджет турында кабул иткән карары белән ра сланган бурыч 
йөкләмәләрен түләүгә бирелә торган тулаем суммасы күләменнән артып китәргә 
тиеш түгел.     

3. Әгәр дә финанс елында Бөгелмә районы муниципаль берәмлегенең тулаем 
үзләштерүләр суммасы район бюджеты дефицитын финанслауга һәм Бөгелмә 
муниципаль районы муниципаль берәмлегенең бурыч йөкләмәләрен түләүгә 
бирелә торган тулаем суммасы күләменнән артып китә икән, җирле бюджетта 
калган, 1 гыйнварга барлыкка килгән ул артып киткән сумма, агымдагы финанс 
елына үзләштерүләрнең чик күләме кыскартылып, РФ Бю джет турындагы 
кодексының 96нчы маддәсендә каралган максатларга җибәрелергә тиеш.   

 
 25нче маддә. Муниципаль эчке бурычларның югары чикләре һәм 

шәһәрнең бурыч тотрыклылыгы күрсәткечләренең чик күрсәткечләре   
1. Муниципаль эчке бурычларның югары чикләре  район бюджеты 

турындагы карар белән чираттагы финанс елының 1 гыйнварына булган 
торыштан чыгып һәм пландагы чорның һәр елы артыннан килә торган елның 1 
гыйнварына булган торыштан чыгып билгеләнә, шул исәптән, Россия 
Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантияләр буенча бурычларның да 
югары чиге күрсәтелә.     

 2. Муниципаль эчке бурычларның югары чикләре  әлеге маддәнең 3нче 
пунктында күрсәтелгән чикләүләрне саклаган хәлдә билгеләнә.   

3. Муниципаль бурыч күләме чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга 
(аннан соңгы чираттагы финанс елына) район бюджеты турындагы карар белән 
расланган җирле бюджет керемнәренең гомуми күләменнән артып китә алмый, 



тиген керемнәрен һәм (яки) физик затлар кеременә салым түләүләренең өстәмә 
нормативлары буенча салым керемнәренең тулаем күләмен исәпкә алмыйча.   

4. Муниципаль бурычны хезмәтләндерү чыгымнарының күләме, түбәндәге 
таләпләрне саклаган хәлдә, шәһәр бюджеты турындагы карар белән раслана:   

1) муниципаль бурычны хезмәтләндерү чыгымнарының күләм өлеше 
чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда (аннан соңгы чираттагы финанс 
елында) чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (аннан соңгы чираттагы 
финанс елына) расланган район бюджеты турындагы карарда күрсәтелгән гомуми 
чыгымнар күләменең 10 процентыннан артып китәргә тиеш тү гел,  Россия 
Федерациясе бюджет системасыны бюджетларыннан бирелә торган субвенцияләр 
исәбенә башкарыла торган чыгым күләмнәреннән тыш;      

2) чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда (аннан соңгы чираттагы 
финанс елында) чираттагы финанс елының 1 гыйнв арына булган торыш буенча 
килеп туган муниципаль бурычны түләү һәм хезмәт күрсәтүнең еллык суммасы 
чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (аннан соңгы чираттагы финанс 
елына) расланган район бюджеты турындагы карарда расланган шәһәр 
бюджетының салымнан, салымнан булмаган, Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларыннан алынган дотацияләр керемнәренең гомуми 
күләменең 20 процентыннан артып китәргә тиеш түгел, әлеге нисҗәтне 
исәпләгәндә чираттагы финанс елыннан һәм пландагы чорның һәр елыннан соң 
килә торган елның 1 гыйнварыннан соңга билгеләнгә бурыч йөкләмәләрен 
вакытыннан алда түләүгә бирелә торган түләүләр суммасы күрсәтелми.   

 
 26нчы маддә. Муниципаль эчке үзләштерүләр программасы   
1. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (аннан соңгы чираттаг ы 

финанс елына) муниципаль эчке үзләштерүләр программасы  чираттагы финанс 
елында һәм пландагы чорда (аннан соңгы чираттагы финанс елында) гамәлгә 
ашырыла һәм (яки) түләнә торган бурыч йөкләмәләренең тиешле төрләре буенча 
муниципаль эчке үзләштерүләрнең исемлеген тәшкил итә.      

 2. Муниципаль эчке үзләштерүләр программасы тарафыннан билгеләнәләр: 
1) район бюджетына җә леп ителә торган средстволарның күләмнәре һәм 

чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда бурыч йөкләмәләренең тиешле 
төрләре буенча муниципаль эчке үзләштерүләр гамәлгә ашырылганда барлыкка 
килә торган бурыч йөкләмәләрен түләүнең чик сроклары; 

2) бурыч йөкләмәләренең тиешле төрләре буенча Россия Федерациясе 
валютасы рәвешендәге муниципаль бурыч йөкләмәләрен түләү күләме.   

3. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (аннан соңгы чираттагы 
финанс елына) муниципаль эчке үзләштерүләр программасы   чираттагы финанс 
елына һәм пландагы чорына тиешле бюджет турындагы карарга кушымта булып 
тора.   



4. Муниципаль эчке бурычны Россия Федерациясе бюджет турындагы 
кодексының 105нче маддәсенә ярашлы рәвештә үткәрү муниципаль эчке 
үзләштерүләр программасында чагылыш тапмый.   

 
 27нче маддә. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыруның чик 

күләмнәре   
1. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (аннан соңгы чи раттагы 

финанс елына) муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне номинал бәясе буенча 
урнаштыруның чик күләмнәре район Советы тарафыннан эчке муниципаль 
бурычның район Советының бюджет турындагы карары белән билгеләнгән югары 
чикләренә туры китереп билгеләнә.   

 2. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрнең эмитенты булып район Уставы 
тарафыннан муниципаль үзләштерүләрне алып баруга хокук бирелгән җирле 
хакимият чыга.    

3. Район тарафыннан чыгарыла ала торган муниципаль кыйммәтле 
кәгазьләрнең төрләре, алар эмиссиясенең тәртибе һәм шартлары, әйләнеш тәртибе 
Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы тарафыннан билгел әнә.   

  
 28нче маддә. Муниципаль гарантияләр бирү 
1. Муниципаль гарантия – бурыч йөкләмәсенең бер төре , аның буенча, 

гарантиядә каралган вакыйга (гарантия очрагы) булганда, шәһәр (гарант) гарантия 
бирелә торган зат файдасына (бенефициарга), аның язмача таләбе буенча, 
йөкләмәдә күрсәтелгән билгеле бер сумманы район бюджеты исәбеннән бирергә, 
гарант тарафыннан куелган шартларга туры китереп, өченче зат тарафыннан 
(принципал) бенефициар алдында җавап тотарга тиеш.    

2. Бөгелмә муниципаль районы муниципаль берәмлеге исеменнән 
муниципаль гарантияләр Башкарма комитет тарафыннан район Советының 
бюджет турындагы карарында күрсәтелгән муниципаль гарантияләрнең гомуми 
суммасы чикләрендә бирелә.   

 3. Муниципаль гарантия тәэмин итә ала: 
1) принципал тарафыннан аның бенефициар алдындагы йөкләмәләрен (төп 

бурычларын) тиешенчә үтәүне;   
2) коммерцияле булмаган характердагы гарантия очрагы булганда, барлыкка 

килгән зыянны каплауны.   
Муниципаль гарантия килеп туган йөкләмәләрне дә, киләчәктә килеп туу 

ихтималы булган йөкләмәләрне тәэмин итү өчен дә бирелә ала.   
Муниципаль гарантия Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы 

таләпләренә туры китереп, район Советы карары тарафыннан билгеләнгән 
тәртиптә бирелә 

4. Муниципаль гарантияләрнең Россия Федерациясе валютасындагы 
йөкләмәләренең гомуми суммасы, бурыч йөкләмәләренең бер төре буларак, 
муниципаль бурыч составына кертелә.   



5. Финанс-бюджет палатасы бирелгән муниципаль гарантияләр не 
муниципаль бурычлар кенәгәсенә язып бара.    
        6. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантияләр 
программасы чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга Россия Федерациясе 
валютасында бирелергә һәм башкарылырга тиешле һәм түбәндәгеләр күрсәтелгән 
муниципаль гарантияләрнең исемлеге ул: 

1) һәрбер юнәлеш (максат), категория (төркем) һәм (яки) принципаллар 
атамасы буенча гарантия күләмен күрсәтеп, гарантлаштыруның юнәлешләре 
(максатлары) гарантлаштыру максатлары   

2) гарантияләрнең тулаем күләме; 
3) гарантның принципалга регресс таләпләре хокукларының булуы я 

булмавы;  
4) гарантия бирү һәм башкаруның башка шартлары.   

         7. Россия Федерациясе валютасында чагылыш тапкан муниципаль 
гарантияләр  бары тик Россия Федерациясе валютасында гына биреләләр һәм 
башкарылалар.   

8. Россия Федерациясе валютасында чагылыш тапкан муниципаль 
гарантияләр программасы бюджет турындагы тиешле карарның кушымтасы 
булып тора.      

 
 29нчы маддә. Муниципаль гарантияләр 
1. Муниципаль гарантия принципал тарафыннан аның бенефициар 

каршындагы, шартнамә яки килешү (башка килешүләр)дән килеп чыга торган  
акчалата йөкләмәләрен тиешенчә үтәүне тәэмин итә.    

2. Муниципаль гарантия принципалның йөкләмәләрен вакытыннан алда 
үтәүне тәэмин итми, шул исәптән, принципалга аларны вакытыннан алда түләү 
турындагы таләп куярлык яки принципал йөкләмәләренең үтәү срогы килеп 
җиткән дип санарлык очрак вакыйгасы (вәзгыяте) булган чакта да. 

3. Муниципаль гарантиянең язма формада булуы мәҗбүри.   
4. Муниципаль гарантия төп йөкләмәнең суммасы күрсәтелгән валютада 

бирелә һәм үтәлә.   
5. Муниципаль гарантия гаранты принципал йөкләмәсе буенча тәэмин 

ителгән гарантия суммасы чикләрендә субсидиар җаваплы була.   
6. Муниципаль гарантиядә күрсәтелә:  
1)  гарантның атамасы (тәңгәл гавами-хокукый берәм лек – район) һәм 

гарант исеменнән гарантия биргән торган атамасы; 
2)  бенефициар атамасы; 
3)  принципал атамасы; 
4) башкаруны тәэмин итү өчен гарантия бирелә торган йөкләмә (төп 

йөкләмәнең атамасын, төзү датасын һәм санын (була калса), төп йөкләмәнең 



гамәлдә булу срогын яки йөкләмә буенча эш башкару срогын, якларның 
атамасын, төп йөкләмәләрнең башка җитди шартларын күрсәтеп); 

5) гарантия буенча гарантның йөкләмәләре күләмен һәм гарантиянең чик 
суммасын; 

6) гарантия бирүнең нигезләрен; 
7) гарантиянең үз көченә керү датасы яки гарантия үз көченә керәчәк 

вакыйга (шарт) буласы дата; 
8) гарантиянең гамәлдә булу срогы; 
9) гарантия очрагын билгеләү, бенефициарның гарантияне үтәү турындагы 

таләпләрен күрсәтү срогы һәм тәртибе;   
10) гарантияне кире алу нигезләре; 
11) гарант тарафыннан гарантия буенча  йөкләмәләрне үтәү тәртибе;   
12) гарантияне тулы күләмдә яки аның бер өлешен үтәгәндә, принципалның 

гарантия белән тәэмин ителгән йөкләмәләрен тулы күләмдә яки бер өлешен 
үтәгәндә (башка нигездә туктатканда), һәм гарантия белән билгеләнгән башка 
очракларда гарантия суммасын киметү нигезләре;   

13) гарантияне туктатуга нигезләр;   
14) төп йөкләмәнең гарант ягыннан алдан язмача рөхсәт алмый торып 

үзгәртелә алмый торган шартлар;    
15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга гарант тарафыннан түләнгән 

акча средстволарын кайтарып бирү турында гарантның принципалдан таләп итү 
хокукларының булуы яки булмавы (гарантның принципалга регресс таләпләре, 
регресс);   

16) гарантиянең башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 
турындагы кодексы, гарантның норматив -хокукый актлары, гарант исеменнән 
гарантия бирүче органның актлары тарафыннан билгеләнгән мәгълүматлар. 

7. Гарантның принципалдан таләп итү хокукларының булуын күздә 
тотмаган муниципаль гарантия, бары тик муниципаль гарантия бирүче 
районныкы булган 100 процент акцияләр (өлеш) буенча район милеге булып 
торган хуҗалык җәмгыяте йөкләмәләре буенча гына күрсәтелә ала.  Принципал 
тулысынча яки өлешчә хосусыйлаштырган очракта, муниципаль гарантия 
гарантның принципалдан регресслы таләп итү хокуклары белән бирелгән дип 
санала һәм принципалның район җирле хакимияте актлары белән, Россия 
Федерациясе Бюджет турындагы кодексының 115 3нче маддәсенә  һәм Россия 
Федерациясе гражданлык законнарына туры китереп билгеләнгән срокта бирү, 
принципалның, гарантиянең тулы күләмдә яки өлешчә  үтәлүенә бәйле рәвештә, 
гарантның принципалдан регресслы таләп итүен канәгатьләндерү бурычы 
барлыкка килә. Күрсәтелгән тәэминат тәкъдим ителми торып, муниципаль 
гарантияне үтәүгә юл куелмый.       

8. Муниципаль гарантиянең үз көченә керүе календар дата яки гарантиядә 
күрсәтелгән вакыйга (шарт) булу вакыты белән билгеләнә.   



9. Гарант бенефициарның алдан язмача рөхсәте булмый торып, муниципаль 
гарантия шартларын үзгәртергә хокуклы түгел.    

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарның булган таләп итү 
хокуклары, гарантның алдан язмача рөхсәте булмый торып тапшырыла (башка 
нигездә күчерелә) алмый, әлеге таләп итү хокукларының Россия Федерациясенең 
кыйммәтле кәгазьләр турындагы законнарында билгеләнгән тәртиптә, 
облигациягә хокукларның яңа хуҗага (алучыга) күчүенә бәйле рәвештә, 
принципал (эмитент) йөкләмәләрен үтәү муниципаль гарантия тарафыннан 
тәэмин итүгә тапшырылу очракларыннан тыш.   

11. Муниципальгарантиядә күрсәтелгән очракларда һәм нигезләрдә (шул 
исәптән, әлеге маддәнең 6нчы пунктының 14нче аспунктында күрсәтелгән төп 
йөкләмәләр шартларының гарантның алдан язмача рөхсәтеннән башка гына 
үзгәртү очракларында) һәм шулай ук принципал тарафыннан әлеге маддәнең 7нче 
пунктында һәм Россия Федерациясе Бюджет турындаг ы кодексының 115 3нче 
маддәсенең 5нче пунктында билгеләнгән бурычлар үтәлмәгән очракта, гарантия 
гарант тарафыннан кире алына.   

12. Бенефициарның муниципаль гарантияләр буенча акча средстволарын 
түләү турындагы таләбе (бенефициарның гарантияне үтәү турындагы таләбе)  
гарантка гарантия тарафыннан билгеләнгән (гарантия очрагы  булган) чакта гына 
белдерелә ала. Бенефициарның гарантияне үтәү турындагы таләбе гарантка 
гарантия тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, язма формада, гарантиядә 
күрсәтелгән документларны кушып биргән очракта гына беледерелә ала.    

13. Бенефициар, муниципаль гарантиядә һәм муниципаль гарантия бирү 
турындагы килешүдә билгеләнгән сроктан алдарак, шул исәптән принципалның 
гарантия тарафыннан тәэмин ителгән йөкләмәләрне үтәү срогы була алмый 
торган вакыйга (вәзгыять) килеп чыкмый торып, гарантияне үтәү турындагы 
таләпләрен белдерергә хокуклы түгел.   

14. Гарант бенефициарның гарантияне үтәү турында таләпләр белдерүе 
хакында принципалга хәбәр итәргә һәм принципалга таләпнең күчермәсен 
тапшырырга бурычлы.   

15. Гарант муниципаль гарантиядә билгеләнгән срокта бенефициарның 
гарантияне үтәү турындагы тиешле документлар да кушып бирелгән таләбен 
карарга, нигезлеме-түгелме һәм гарантия таләпләре һәм кушып бирелгән 
документларның гарантия шартларына туры килү-килмәвен ачыкларга тиеш.    

16. Түбәндәге очракларда бенефициарның гарантияне үтәү турындагы 
таләбе һәм аңа кушып бирелгән документлары нигезсез һәм (яки) гарантия 
шартларына туры килми дип табыла һәм гарант бенефициарның таләпләрен 
канәгатьләндерүдән баш тарта:    

1) таләп һәм (яки) аңа кушып бирелгән документларның гарантия срогы 
(гарантиянең гамәлдә булуы) чыккан булса;   



2) таләп һәм (яки) аңа кушып бирелгән документлар гарантка гарантия 
тарафыннан билгеләнгән тәртипне бозып бирелсә;   

3) таләп һәм (яки) аңа кушып бирелгән документлар гарантия шартларына 
туры килмәсә;   

4) принципалның гарантия тарафыннан тәэмин ителгән, принципал һәм 
(яки) өченче затлар тарафыннан тәкъдим ителгән йөкләмәләрнең үтәлешен кабул 
итүдән бенефициар баш тартса;   

5) әлеге маддәнең 7нче пунктында һәм Россия Федерациясе Бюджет 
турындагы кодексының 1153нче маддәсендә билгеләнгән очракларда;   

6) гарантия тарафыннан билгеләнгән башка очракларда.   
17. Бенефициарның гарантияне үтәү турындагы таләбен һәм (яки) аңа 

кушып бирелгән документларын нигезсез һәм (яки) муниципаль гарантия 
шартларына туры килми дип тапкан очракта, гарант бенефициарга аның таләбен 
канәгатьләндерүдән баш тартуы турында хәбәр итәргә бурычлы.   

18. Гарант бенефициарның таләбенә каршы принципал тәкъдим итәргә 
мөмкин булган каршылыкларны белдерергә хокуклы. Хәтта принципал алардан 
баш тарткан яки үз бурычын таныган очракта да, гарант әлеге каршылык 
күрсәтүгә булган хокукын югалтмый.   

19. Бенефициарның гарантияне үтәү турындагы таләбен һәм (яки) аңа 
кушып бирелгә н документларын нигезле һәм (яки) муниципаль гарантия 
шартларына туры килә дип тапкан очракта, гарант гарантияләр буенча 
йөкләмәләрен гарантиядә билгеләнгән срокта үтәргә бурычлы.      

20. Гарантның бенефициар каршындагы муниципаль гарантия тарафыннан 
каралган йөкләмәсе принципалның, гарантия тарафыннан тәэмин ителгән, вакыты 
узган йөкләмәләре күләмендә, әмма гарантия сумимасыннан артыграк булмаган 
күләмдә акча средствосы түләү белән чикләнә.   

21. Гарантның муниципаль гарантия буенча бенефициар каршындагы 
бурычлары туктатыла:    

1) гарант тарафыннан бенефициарга гарантиядә каралган күләмдә акча 
бирелгәч;    

2) гарантиядә билгеләнгән срок (гарантиянең гамәлдә булу срогы) узгач;   
3) принципал тарафыннан һәм (яки) өченче затлар тарафыннан гарантия 

белән тәэмин ителгән принципал йөкләмәләре үтәлгән очракта, яисә  
принципалның әлеге йөкләмәләре башка нигездә туктатылган очракта 
(бенефициар тарафыннан гарантка һәм (яки) судка гарантияне үтәү турында 
гарантка таләп бирелгән яки бирелмәгән булуга карамастан);   

4) бенефициар гарантия буенча үз хокукларын гарантка кайтарып бирү һәм 
(яки) гарантны аның гарантия йөкләмәләреннән азат итү турындагы язмача 
гаризасы аша баш тарту нәтиҗәсендә, принципалның гарантка Россия 
Федерациясе Бюджет турындагы кодексының 1151 нче маддәсендә билгеләнгән 
гарантияләрен кайтарып бирү нәтиҗәсендә, – андый гарантиядә  



бенефициарларның фактта тулысынча юклыгы һәм киләчәктә барлыкка килү  
өчен нигез булмау шарты белән;   

5) әгәр принципалның тәэмин итү өчен гарантия бирелгән йөкләмәсе 
билгеләнгән срокта барлыкка килмәсә;   

6) төп йөкләмәләр бетерелгәннән соң (шул исәптән, бенефициар гарантка 
һәм (яки) судка гарантияләрне үтәү буенча гарантка булган таләпләрен 
белдергәннән соң принципал бетерелүгә бәйле рәвештә) яки аларны гамәлдә 
булмаган килешү дип танылган очракта;   

7) бенефициар тарафыннан төп йөкләмәләр җәһәтеннән гарантия буенча 
гарантка таләп куюга, гарантия нигезендә төп йөкләмәләр буенча хокук һәм (яки) 
йөкләмәләре булып торган хокуклары башка затка тапшырылган яки башка 
нигезләрдә, гарантның алдан язмача рөхсәтеннән башка гына башка затларга 
күчерелгән очракларда (әлеге таләпләргә булган хокукларны (хокук һәм 
бурычларны) Россия Федерациясендә кыйммәтле кәгазьләр турындагы 
законнарда билгеләнгән тәртиптә облигацияләргә булган хокукларның яңа хуҗага 
(алучыга) күчүенә бәйле рәвештә, принципалның (эмитентның) гарантия тәэмин 
ителә торган йөкләмәләрен тапшырудан (күчерүдән) тыш);     

8) төп йөкләмәләр буенча принципалда булган хокук һәм (яки) 
йөкләмәләрнең (бурычның) башка затка тапшырылуы яки, башка нигезләрдә, 
гарантның алдан язмача рөхсәтеннән башка гына башка затка күчерелү 
очрагында;    

9) гарантиядә күрсәтелгән нигездә һәм очракларда гарантияне кире алу 
нәтиҗәсендә;   

10) гарантия тарафыннан билгеләнгән башка очракларда.   
22. Гарант йө кләмәләрен туктатканнан соң бенефициар тарафыннан 

гарантияне тоткарлап тору бенефициарда әлеге гарантия буенча бернинди 
хокукны да сакламый.   

23. Муниципаль гарантия туктатылу турында белгән г арант, бу хакта 
бенефициарга һәм принципалга хәбәр итәргә бурычлы.   

Муниципаль гарантияне кирү алу яки туктатырлык хәл туганлыгы турында 
белгән бенефициар һәм принципал бу хакта гарантка хәбәр итәргә тиешләр.   

24. Әгәр гарант тарафыннан муниципаль гарантияне үтәү гарантның 
принципалга регресслы таләбенә хокук барлык ка килүгә китерә икән, яисә 
гарантка бенефициарның принципалга булган таләпләрен тапшыру шартын 
тудыра икән, андый муниципаль гарантияне үтәү өчен акча средстволары тиешле 
бюджет дефицитын финанслау чыганакларында исәпкә алына, ә андый 
муниципаль гарантияләрне үтәү йөкләмәләрен үтәү бюджет кредиты бирү 
рәвешендә чагылдырыла.  

25. Әгәр гарант тарафыннан муниципаль гарантияне үтәү гарантның 
принципалга регресслы таләбенә хокук барлыкка килүгә китерми икән, яисә 
гарантка бенефициарның принципалга булган таләпл әрен тапшыру шартын 



тудырмый икән, андый муниципаль гарантияне үтәү өчен акча средстволары  
тиешле бюджетның чыгымнарында исәпкә алына.    

26. гарант тарафыннан гарантияне тулы күләмдә яки өлешчә үтәү өчен 
түләнгән, яки бенефициарның принципалга булган таләпләре хокукын гарантка 
бирү нәтиҗәсендә түләнгән акча средстволарын гарантка кайтарып бирү 
рәвешендә бирелгән акчалар бюджет кредитларын кайтарып бирү рәвешендә 
чагылдырылалар.    

27. Муниципаль гарантияләр тарафыннан тәэмин ителә торган к редитлар 
һәм займнар максатчан булырга тиеш.   

28. Муниципаль гарантия белән тәэмин ителгән кредит (займ) 
средстволарын максатчан булмаган файдалану фактлары ачыкланган очракта,  
муниципаль гарантия бирү турындагы килешүдә билгеләнгән йөкләмәләр 
үтәлмәгән яисә тиешенчә үтәлмәгән очракта,   принципал белән  бенефициар 
Россия Федерациясе законнарында, муниципаль гарантия бирү турындагы 
килешүдә билгеләнгән тәртиптә җаваплы булалар.    

29. Бенефциарлар булып билгесез затлар торган йөкләмәләрне тәэмин итүгә 
бирелә торган муниципаль гарантияләрнең үзенчәлекләре  Россия Федерациясе 
бюджет турындагы кодексы тарафыннан билгеләнә 

30. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмиссиясе нәтиҗәсендә туган 
муниципаль гарантияләрне бирү һәм үтәү үзенчәлекләре Россия Федерациясе 
бюджет турындагы кодексы тарафыннан билгеләнә.     

31. Муниципаль гарантияләр бирү тәртибе һәм шартлары Россия 
Федерациясе Бюджет турындагы кодексы һәм аңа туры китереп кабул ителгән 
әлеге карар тарафыннан билгеләнә. 

 
2нче бүлек. РАЙОН БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН ТӨЗҮ ҺӘМ КАРАУ 
   

 30нчы маддә. Район бюджеты проектын төзүнең нигезләре   
1. Район бюджеты проекты, чыгым йөкләмәләрен финанси яктан тәэмин итү 

максатларында, шәһәрнең социаль-икътисадый үсеш фаразлары нигеезндә төзелә.   
2. Район бюджеты проектын төзү – фәкать Башкарма комитетның өстенлекле 

аерым эше.    
Район бюджеты проектын төзү тәртибе һәм срогы Башкарма комитет 

тарафыннан, Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, район Уставы һәм 
район Советы карарларында билгеләнгән таләпләр нигезендә билгеләнә.   

Бюджет проектын турыдан-туры төзү эшен Финанс -бюджет палатасы 
башкара.   

3. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга район бюджеты проектын 
төзегәндә, депутатларның чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда район 
бюджеты хисабына үткәреләчәк, район үсеше өчен социаль-икътисадый 



әһәмияткә ия булган мөһим чараларны финанслау буенча тәкъдимнәре исәпкә 
алына.   

Депутатларның тәкъдимнәре язма формада агымдагы елның 20 июленнән дә 
соңга калмыйча, Финанс-бюджет палатасына җибәрелә. Депутатларның 
тәкъдимнәре язылган хатта финанслау таләп ителә торган объект я чара 
күрсәтелергә, финанслау зарурлыгы нигезләнергә, тәкъдимне гамәлгә ашыру өчен 
таләп ителә торган чыгымнар суммасы күрсәтелгән булырга тиеш.   

4. Район бюджеты проекты, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән 
тәртиптә, гавами тыңлауларда тикшерелергә тиеш. Гавами тыңлаулар йомгаклары 
буенча рекомендацияләр эшләнә, аларга таянып, Финанс-бюджет палатасы район 
бюджеты проектын эшләп бетерә. 

 
 31нче маддә. Шәһәр бюджеты проектын төзү өчен кирәкле 

мәгълүматлар 
1. Район бюджеты проектын вакытында һәм сыйфатлы итеп төзү максатында, 

Финанс-бюджет палатасы башка финанс органнарыннан һәм шулай ук дәүләт 
власте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан кирәкле мәгълүматлар 
алырга хокуклы.   

2. Район бюджеты проектын төзү нигезләнә:  
1) Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль 

Җыенына юлламасының Россия Федерациясендә бюджет сәясәтен билгели торган 
(бюджет сәясәтенә таләпләр) нигезләмәләренә;   

2) Татарстан Республикасы Президентының  Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советына юлламасының Татарстан Республикасында бюджет сәясәтен 
билгели торган (бюджет сәясәтенә таләпләр) нигезләмәләренә;   

3) бюджет сәясәтенең төп юнәлешләренә һәм салым сәясәтенең төп 
юнәлешләренә;   

4) районның социаль-икътисадый үсеш фаразларына;   
5) озак срокка исәпләнгән бюджет фаразына (бюджет фаразы проектына, 

бюджет фаразы үзгәрешләре проектына); 
6) муниципаль программаларга (проектах муниципаль программалар 

проектларына, әлеге программалардагы үзгәрешләр проектларына).   
 
 32нче маддә. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы   

1. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы  өч елдан да ким булмаган 
вакыт өчен эшләнә.    

2. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы  Башкарма комитет 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә ел саен эшләнә.    

3. Районның социаль-икътисадый үсеш ф аразы Башкарма комитет 
тарафыннан  район Советына район бюджеты проектын кертү турында карар 
кабул итү белән бер үк вакытта карала.    



4. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга районның  социаль-
икътисадый үсеш фаразы план чорының параметрларын төгәл ачыклау һәм план 
чорының икенче елы параметрларын өстәү юлы белән эшләнә.    

Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы на аңлатма язуында фаразлау 
параметрларын нигезләү китерелә, шул исәптән элек расланган параметрлар 
белән чагыштыру һәм фаразлана торган үзгәрешләрнең сәбәпләре һәм 
факторлары күрсәтелә.     

5. Район бюджеты проектын төзү һәм карау барышында районның  социаль-
икътисадый үсеш фаразы н үзгәртү район бюджеты проектында да төп 
характеристикаларның үзгәрүенә китерә  

 
  33нче маддә. Районның муниципаль программалары 
1. Муниципаль программалар Башкарма комитет тарафыннан расланалар.   
Муниципаль программаларны гамәлгә ашыру срогы Башкарма комитет 

тарафыннан ул билгеләгән тәртиптә билгеләнә.    
Муниципаль программаларны эшләү һәм формалаштыру һәм гамәлгә ашыру 

турында карар кабул итү тәртибе Башкарма комитетның хокукый -норматив акты 
белән билгеләнә.   

2. Муниципаль программаларны гамәлгә ашыруны финанси тәэмин итүгә 
бюджет ассигнованиеләре күләме район Советының, Башкарма комитетның 
программаны раслаган муниципаль хокукый актына туры китереп, һәр программа 
буенча (аспрограмма) бюджет чыгымнары ведомство структурасы составында 
бюджетның максатчан чыгымнар маддәсенә туры китереп,  бюджет турындагы 
карары белән раслана.    

Чираттагы финанс елыннан башлап финансларга тәкъдим ителә торган 
муниципаль программалар, һәм шулай ук элек расланган муниципаль 
программалардагы үзгәрешләр Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән 
срокта расланырга тиеш. Бөгелмә муниц ипаль районы Советы муниципаль 
программалар проектларын һәм м униципаль программаларга Бөгелмә 
муниципаль районы Советының хокукый -норматив актларында билгеләнгән 
тәртиптә үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдимнәрен карауны гамәлгә ашырырга 
хокуклы.          

Муниципаль программалар, үз көченә кергәннән алып, ике айдан да  соңга 
калмыйча, район Советының бюджет турындагы карарына туры китерелергә 
тиеш.   

3. Һәрбер муниципаль программа буенча ел саен аны гамәлгә ашыруның 
нәтиҗәлелегенә бәя бирү үткәрелә. Әлеге бәя бирүне үткәрү  тәртибе һәм 
критерийлары Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.   

Әлеге бәяләү нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет тарафыннан элек 
расланган муниципаль программаны туктату яки чираттагы финанс елыннан 
башлап, үзгәртә башлау, шул исәптән, муниципаль программаларны гамәлгә 



ашыруны финанс ягыннан тәэмин и түгә бюджет ассигнованиеләренең күләмен 
үзгәртү кирәклеге турында да карар кабул итә ала.                

 
34нче маддә. Муниципаль юл фондлары 
1. Муниципаль юл фонды – район бюджеты средстволарының гомуми 

кулланыштагы автомобиль юлларына мөнәсәбәттә юл эшчә нлеген финанси 
тәэмин итү, шулай ук күпквартирлы йортларга һәм ишегалды территорияләренә 
капиталь ремонт ясау, торак йортлардагы күпквартирлы йортларның ишегалды 
территорияләренә килү юлларын ремонтлау максатларында файдаланылырга 
тиешле өлеше.   

2. Муниципаль юл фонды район Советы карары белән булдырыла (районның 
бюджеты турындагы карарыннан тыш).    

Муниципаль юл фондының бюджт ассигнованиеләре күләме  районның 
чираттагы финанс елына һәм пландагы чорына район Советы карары белән 
билгеләнгән район бюджеты керемнәренең фаразланган күләменнән ким 
булмаган, әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән күләмдә, 
түбәндәгеләрдән раслана:   

Россия Федерациясе территориясендә җитештерелә, район бюджетына 
кертелә торган   автомобиль бензины, турыдан кудырылган бензин, ддизель 
ягулыгы, дизель һәм (яки) карбюратор (инжектор) двигательләре майлары на 
акцизларыннан;   

Район Советы тарафыннан расланган, муниципаль юл фондын булдыруны 
караган башкаи район бюджеты керемнәреннән.   

Муниципаль юл фонды бюджет ассигнованиеләрен  формалаштыру һәм 
файдалану тәртибе район Советы карары белән билгеләнә.   

Муниципаль юл фондының агымдагы финанс елында файдаланылмаган 
бюджет ассигнованиеләре чираттагы финанс елында м униципаль юл фонды 
бюджет ассигнованиеләрен арттыруга юнәлдереләләр. 

 
        35нче маддә. Район бюджеты турындагы карар проектында карау һәм 
раслау өчен тәкъдим ителә торган күрсәткечләр составы   

1. Район Советының район бюджеты турындагы карарында бюджетның төп 
характеристикалары: бюджет керемнәренең тулаем күләме, бюджет  
чыгымнарның тулаем күләме, бюджет дефициты (профициты) булырга тиеш.   

2. Бюджет турындагы карар белән билгеләнәләр: 
бюджет керемнәре баш администраторларының исемлеге;   
бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш администраторлары 

исемлеге;   
бюджет ассигнованиеләрен чираттагы финнанс елына һәм пландагы чорга 

бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләренә, асбүлекләренә, максатчан 



маддәләргә (муниципаль программаларга һәм эшчәнлекнең программалы 
булмаган юнәлешләренә), чыгым төрләренең төркемнәренә бүлгәләү;     

  бюджет ассигнованиеләрен чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга  
шәһәр бюджеты средстволары белән төп идарә итүчеләргә, бюджет чыгымнары 
классификациясенең бүлекләренә, асбүлекләренә, максатчан маддәләргә, чыгым 
төрләренең төркемнәренә бүлгәләү;     

гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бирелә торган бюджет 
ассигнованиеләренең тулаем күләме;   

чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка бюджетларыннан ала торган һәм (яки) башка бюджетларга 
җибәрелә торган бюджетара трансфертлар күләме;    

чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга  бюджет расланган очракта 
шартлы раслана торган (расланган) чыгымнарның гомуми күләме пландагы 
чорның беренче елында –  бюджет чыгымнарының тулаем күләменең кимендә 2,5 
проценты күләмендә (Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларыннан максатчан чыгымнар өчен бюджетара трансфертлар исәбенә 
күздә тотылган бюджет чыгымнарын исәпкә алмыйча), пландагы чорның икенче 
елында – бюджет чыгымнарының тулаем күләменең кимендә 5  проценты 
күләмендә   (Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан 
максатчан чыгымнар өчен бюджетара трансфертлар исәбенә күздә тотылган 
бюджет чыгымнарын исәпкә алмыйча); 

чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда бюджет дефицитын финанслау 
чыганаклары;   

чираттагы финанс елыннан соң һәм пландагы чорның алдагы елыннан соңгы 
елның 1 гыйнварына торышка муниципаль эчке бурычның өске чиге, шул 
исәптән, муниципаль гарантияләр буенча бурычларның югары чиген дә күрсәтеп;     

район бюджетының Росси я Федерациясе Бюджет турындагы кодексына, 
район Советы карарларына туры китереп билгеләнгән башка күрсәткечләре;    

3. Район бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы күрсәткечләрен 
үзгәртү расланган бюджет ассигнованиеләрен арттыру яки кыскарту юлы белән 
яисә чыгымнарның ведомство структурасына өстәмә маддәләр һәм (яки) бюджет 
чыгымнары төрләренә бюджет ассигнованиеләрен кертү юлы белән башкарыла.    

4. Чираттагы финанс елыннан башлап, бюджетка кертергә (бюджетта 
чагылдырырга) тәкъдим ителә торган яңа керемнәрнең аерым төрләре (астөрләре) 
буенча бюджет керемнәрен, район Советының бюджет турындагы карары белән, 
тиешле бюджет ассигнованиеләреннән тыш һәм (яки) бюджетның гомуми 
чыгымнарыннан тыш билгеләнгән максатларгда файдалану да карала.   

 
 3нче бүлек. РАЙОН БЮДЖЕТЫН КАРАУ ҺӘМ РАСЛАУ  

  



 36нчы маддә . Район бюджеты турындагы карар проектын район 
Советы каравына кертү   

1. Район бюджеты турындагы проект карары Башкарма комитет тарафыннан 
район Советы каравына, район Советы карарларында билгеләнгән срокта, әм ма 
агымдагы елның 15 ноябреннән дә соңга калмыйча, түбәндәге документлар һәм 
материаллар белән бер үк вакытта кертелә:   

1) бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре һәм салым сәясәтенең төп 
юнәлешләре; 

2) агымдагы финанс елының узган чорында шәһәрнең социаль -икътисадый 
үсешенең якынча нәтиҗәләре һәм агымдагы финанс елында районның социаль-
икътисадый үсешенең көтелә торган нәтиҗәләре;   

3) шәһәр үсешенең социаль-икътисады үсеш фаразы;   
4) чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга районның 

консолидацияләнгән бюджетының төп характеристикаларына фаразлар (гомуми 
керем күләме, гомуми чыгым күләме, бюджет дефициты (профициты);    

5) бюджет проектына аңлатма язуы;   
6) бюджетара трансфертларны бүлгәләү методикалары (методикалар 

проектлары) һәм исәпләүләр;    
7) чираттагы финанс елыннан соң һәм пландагы чорның  елыннан соңгы 

елның (чираттагы финанс елы һәм аннан соңгы пландагы һәр ел) 1 гыйнварына 
торышка муниципаль бурычның өске чиге;  

 8) агымдагы финанс елында бюджет үтәлешенең көтелә торган торышына 
бәяләмә;   

9) район Советы, Контроль-санау палатасы тарафыннан тәкъдим ителгән 
бюджет сметалары проектлары, күрсәтелгән органнарның бюджет сметасы 
проектларына мөнәсәбәттә Финанс-бюджет палатасы белән фикер каршылыклары 
килеп чыга калган очракта тәкъдим итү өчен;    

10) башка материаллар.  
Бюджет турындагы карар тарафыннан бюджет ассигнованиеләрен 

муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программалы булмаган 
юнәлешләренә бүлү расланган очракта, бюджет турындагы карар проектына 
муниципаль программаларның паспортлары да кушыла.  

Әгәр бюджет турындагы проектта бюджет ассигнованиеләрен чираттагы 
финанс елына һәм пландагы чорга  шәһәр бюджеты средстволары белән төп идарә 
итүчеләргә, бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләренә, 
асбүлекләренә, максатчан маддәләргә, чыгым төрләренең төркемнәренә бүлгәләү 
турында кушымта юк икән,  кушымта бюджет турындагы карар проектына 
язылган аңлатма язуына кушып бирелә.  

 
        37нче маддә . Шәһәр бюджеты проектын карау һәм аны раслау 

тәртибе  
 



1. Чираттагы финанс елына бюджет турында карар проектын район Советына 
карауга кертүгә, бер эш көне эчендә район Советы башлыгы аны экспертиза 
уздыру өчен Контроль-санау палатасына җибәрә.   

2. Контроль-санау палатасы 5 эш көне эчендә бюджет турындагы карар 
проекты турында, ачыкланган очракта, булган кимчелекләрен күрсәтеп, нәтиҗәне 
әзерли.    

Контроль-санау палатасы йомгагы район Советы депутатлары тарафыннан 
район бюджеты турындагы карар проектына төзәтмәләр кертүне әзерләгәндә 
исәпкә алына.   

3. Шәһәр Советы рәисе Контроль -санау палатасы йомгагы нигезендә , район 
бюджеты турындагы карар проектын район Советы тарафыннан карауга кабул 
итү яки аны эшләп бетерү өчен Башкарма комитетка кайтарып бирү турында 
карар кабул итә.    

Район бюджеты турындагы карар проекты, эшләп бетерү өчен кире 
кайтарылганнан соң биш эш көне эчендә, Башкарма комитет тарафыннан, барлык 
кирәкле документлар һәм материаллар белән бергә, район Советына  бирелә.      

4. Район Советы район бюджеты турындагы карар проектын беренче 
укылышта карый.   

5. Бюджет проекты күмәк матбугат чараларында бастырып чыгарылырга, һәм 
алга таба гавами тыңлаулар уздыру максатларында, рәсми порталга 
урнаштырылырга тиеш.    

6. Гавами тыңлаулар процедурасын үткәннән соң район бюджеты турындагы 
карар проекты район Советы тарафыннан бер укылышта карала һәм кабул ителә.    

7. Район Советы тарафыннан кабул ителгән район бюджеты турындагы 
карар, 20 декабрьдән дә соңга калмыйча, имзалау һәм бастырып чыгару өчен 
Бөгелмә муниципаль  районы башлыгына тапшырыла.   

8. Район Советының район бюджеты турындагы карары чираттагы фин анс 
елының 1 гыйнварыннан үз көченә кермәсә: 

1) Финанс-бюджет палатасы ай саен бюджет средстволары белән эш итүче 
төп идарәчегә хисап чорындагы финанс елындагы бюджет ассигнованиеләренең 
һәм бюджет лимитларының уникедән бер өлешеннән артып китмәгән күләмдә 
бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитларын җиткереп 
торырга хокуклы;   

2) район Советының район бюджеты турындагы карары белән билгеләнгән 
башка күрсәткечләр хисап чорындагы финанс елына  район Советының район 
бюджеты турындагы карары белән билгеләнгән күләмдә (нормативта) һәм 
тәртиптә кулланылалар;   

3) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына 
бюджетара трансфертлар бүлүнең һәм бирүнең хисап чоры финанс елында 
билгеләнгән тәртибе саклана.   



10. Әгәр шәһәр Советының шәһәр бюджеты турындагы карары финанс елы 
башланганнан соң өч ай узгач та үз көченә кермәсә, Финанс-бюджет палатасы                         
бюджетның әлеге маддәнең 9нчы өлешендә билгеләнгән шартларда үтәлүен 
оештыра.   

Шул ук вакытта Финанс-бюджет палатасы хокуклы түгел: 
1) бюджет йөкләмәләре лимитларын һәм бюджет ассигнованиеләрен физик 

һәм юридик затларга Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексында 
билгеләнгән бюджет инвестицияләренә һәм субсидияләренә җиткерергә;   

2)  бюджет кредитлары бирергә; 
3) алдагы финанс елында һәр квартал исәбенә үзләштерүләр күләменең 

сигездән бер өлешеннән дә артыграк күләмдә үзләштерүләр башкарырга;   
4)  резерв фондлары булдырырга;  
Әлеге маддәнең 9 һәм 10нчы өлешләрендәге чикләүләр гавами норматив 

йөкләмәләр үтәүгә, муниципаль бурычны хезмәтләндерүгә һәм түләүне башкаруга 
кагылышлы  чыгымнарга тәэсир итмиләр.   

11. Әгәр район Советының бюджет турындагы карары финанс елы 
башланганнан соң үз көченә ке рсә, һәм бюджетны үтәү әлеге карар үз көченә 
кергәнгә кадәр әлеге маддәнең 9 һәм 10нчы өлешләренә туры китереп башкарыла, 
әлеге карар үз көченә кергәннән соң бер ай эчендә Башкарма комитет, район 
Советы каравына һәм раславына район бюджеты турындагы карар проектына 
бюджет белән вакытлыча идарә иткән чорда бюджет үтәлеше күрсәткечләренә 
төгәллек кертә торган үзгәрешләр турындагы карар проектын тапшыра.   

Әлеге карар проекты район Советы тарафыннан аны биргәннән алып 15 
көннән дә артып китмәгән вакыт аралыгында карала һәм раслана.   

Әлеге маддә 2020 ел бюджетыннан башлап, 2021 һәм 2022 еллар пландагы 
чорына район бюджетын төзегәндә һәм үтәгәндә барлыкка килә торган хокукый 
мөнәсәбәтләргә карата кулланыла.   

 
4нче бүлек.  РАЙОН БЮДЖЕТЫН ҮТӘҮ 

 
 38нче маддә. Бюджет үтәүнең нигезләре   
1. Район бюджетын үтәү Башкарма комитет тарафыннан тәэмин ителә. 

Бюджет үтәүне оештыру  Финанс-бюджет палатасына йөкләнә.  
2. Бюджет касса һәм ведомстводагы чыгымнар берлеге нигезендә үтәлә.   
3. Бөгелмә районы муниципаль берәмлегендә бюджетны казна үтәве 

билгеләнә.   
 
        39нчы маддә. Бүлгәләнгән шәһәр бюджеты тупланмасы  
1. Бүлгәләп язылган бюджетның җыелмасын төзү һәм раслау һәм аңа 

үзгәрешләр кертү тәртибе Финанс-бюджет палатасы җитәкчесе тарафыннан 
башкарыла.   



2. Бүлгәләп язылган бюджетның җыелмасының расланган күрсәткечләре 
шәһәр Советының шәһәр бюджеты турындагы карарына туры килергә тиеш.    

Шәһәр Советы карарына үзгәрешләр кертү турында карар кабул ителгән 
очракта, Финанс-бюджет палатасы җитәкчесе җыелма бюджет язуларына 
үзгәрешләрне раслый.   

3. Бюджетны үтәү барышында бүлгәләп язылган бюджетның җыелмасы 
күрсәткечләре, Финанс-бюджет палатасы җитәкчесе карарларына туры китереп, 
бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертмичә дә үзгәртелергә мөмкин.    

1) гавами норматив йөклә мәләрне үтәү өчен бюджет ассигнованиеләре 
җитмәгән очракта – күрсәтелгән ассигнованиеләрнең гомуми күләмен, агымлдагы 
финанс елына район Советының бюджет турындагы карары белән расланган 
бюджет ассигнованиеләре күләменең 5 проценты чикләренә күтәреп;    

2) бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләр (алар 
ведомствосындагы бюджет учреждениеләре) составы яки вәкаләтләре 
(функцияләре) үзгәргән очракта, җирле үзидарә органнарының үз вәкаләтләрен 
Россия Федерациясе бюджет системасындагы башка бюджетлар исә бенә  
башкаруны караган закон үз көченә кергәндә, район бюджеты средстволарыннан 
түләтү турындагы суд актларын башкару,  резерв фондлары средстволарын һәм 
расланган бюджет ассигнованиеләре составында башкача резервка куелган 
средстволарны файдалану, бюджет ассигнованиеләрен бюджет средстволарын, 
район бюджетын үтәү үзенчәлекләренә бәйле рәвештә, конкурс нигезендә һәм 
башка нигезләрдә алучылар арасында бүлгәләү, бюджет ассигнованиеләрен район 
Советының бюджет турындагы карарында билгеләнгән баш идарәчеләре 
арасында бүлгәләү – бюджет ассигнованиеләре күләме чикләрендә  

3) агымдагы финанс елы һәм пландагы чор арасында бюджет 
ассигнованиеләрен кабат бүлгәләгән очракта –  чираттагы финанс елына һәм 
пландагы чорга район Советының район бюджеты турындагы карарында 
расланган чикләрдә, чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга бюджет 
средстволарын баш бүлүчегә муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен бюджет 
ассигнованиеләренең гомуми күләмендә һәм  агымдагы финанс елына һәм 
пландагы чорга тиешле бүлекләр, асбүлекләр, максатч ан маддәләр, чыгым 
төрләре буенча бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмендә;    

4) бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнарының аерым бүлекләре, 
асбүлекләре, максатчан маддәләре, төрләре буенча агымдагы елда муниципаль 
хезмәтләр күрсәтүгә булган бюджет ассигнованиеләрен файдаланудагы экономия 
исәбенә арттыру очрагында – агымдагы финанс елында муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүгә дип бюджет средстволарын баш бүлүчегә каралган бюджет 
ассигнованиеләренең гомуми күләме чикләрендә, - тиешле чыгым төре буенча 
бюджет ассигнованиеләрен арттыру 10 проценттан артмау шарты белән;       

5) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекска туры китереп, 
муниципаль бурычны реструктуризацияләү үткәргән очракта;   



6) бюджетны үтәү барышында, бюджет дефицитын финанслау чыганаклары 
буенча бюджет ассигнованиеләренең  гомуми күләме чикләрендә экономия 
барлыкка килгәндә,  бюджет дефицитын финанслау чыганакларының төрләре 
арасында тиешле финанс елына каралган бюджет ассигнованиеләрен бүлгәләгән 
очракта;     

чыгымнарның ведомство структурасына туры китереп расланган чыгымнар 
буенча бүлгәләп язылган бюджет тупланмасы күрсәткечләре үзгәргәндә, гавами 
норматив йөкләмәләрне үтәүгә һәм муниципаль бурычка хезмәт күрсәтүгә 
каралган бюджет ассигнованиеләренең кимүе , бюджет турындагы карарга 
үзгәрешләр кертми генә башка бюджет ассигнованителәрен арттыру өчен  юл 
куелмый;    

7) бюджет турындагы карарда расланган күләмнәрдән тыш, максатчан 
субсидияләр, субвенцияләр, һәм башка бюджетара трансфертлар алу 
очракларында.   

4. Бүлгәләп язылган бюджет тупланмасының чыгымнар буенча расланган 
күрсәткечләре чираттагы финанс елы башланганчы, бюджет средстволары белән 
эш итүче баш идарәчеләргә җиткерелә.   

5. Бүлгәләп язылган бюджет тупланмасына район бюджеты дефицитын 
финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиеләре кертелә, бюджетның 
бердәм счетында калган калдыклар белән идарә итү операцияләреннән башка.  

 
40нчы маддә. Касса планы 
1. Касса планы дигәндә, агымдагы елда  район бюджетына касса керемнәре  

һәм район бюджетыннан касса чыгымнары фаразлары күз алдында тотыла.   
Касса планында бюджетның бердәм счетындагы калдык средстволар белән 

идарә итү операцияләрендә файдаланыла торган акча средстволарының чик 
күләме билгеләнә.    

2. Финанс-бюджет палатасы касса планын төзү һәм алып бару тәртибен, 
шулай ук бюджет средстволарын баш бүлүче, бюджет керемнәре баш 
администраторы, бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш 
администраторы тарафыннан касса планын төзү һәм алып бару өчен кирәкле 
мәгълүматларның тапшырылу составын һәм срокларын билгели.   

Касса планын төзү һәм алып бару Финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
башкарыла. 

 
41нче маддә. Шәһәр бюджетының керемнәр буенча үтәлеше   
Керемнәр буенча бюджет үтәлеше күздә тота:  
Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекс, район Советының бюджет 

турындагы карары һәм Татарстан Республикасының Россия Федерациясе Бюджет 
турындагы кодексына туры китереп кабул ителгән башка законнары һәм район 
Советының башка карарлары тарафыннан билгеләнгән, агымдагы финанс елында 



гамәлдә булган нормативлар буенча Россия Федерациясе бюджет системасына 
кергән салымнар, җыемнар һәм башка керемнәрне бүлүдән район бюджетының 
бердәм счетына федераль казна органнарыннан  күчерелгән һәм башка 
керемнәрне;   

Артык бүленгән сумманы күчерү, артык түләнгән яки артык алынган 
суммаларны кайтарып бирүне,  шулай ук андый түләүләрне, кайтарып бирүләрне 
вакытында түләмәгән өчен процентлар һәм артык алынган суммалар өчен 
исәпләнгән процентларны;   

Артык түләнгән яки артык алынган сумманы, Россия Федерациясе 
законнарына туры китереп, исәпкә алу;    

Бюджет керемнәре администраторы тарафыннан Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларына түләүләрне төгәл ачыклауны;   

Артык бүлеп бирелгән сумманы, артык түләнгән яки артык алынган салым, 
җыем һәм башка түләүләрне кайтарып бирү өчен (исәпләү, төгәл ачыклау өчен),  
һәм шулай ук артык алынган суммага өстәлгән андый кайтарып бирүләр һәм 
процентларны вакытында башкармаган өчен язылган процентлар суммасын, 
Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекска туры китереп, шәһәр 
бюджетының бердәм счетыннан күчерүләрне. 

  
42нче маддә. Район бюджетының чыгымнар буенча үтәлеше 
1. Финанс-бюджет палатасы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет 

турындагы кодекс таләпләрен үтәгән хәлдә, район бюджетын чыгымнар буенча 
үтәү тәртибе билгеләнә.    

2. Чыгымнар буенча район бюджетын үтәү күздә тота:  
1) бюджет йөкләмәләрен кабул итүне;   
2) акчалата йөкләмәләрне раслауны;   
3) акчалата бурычларны түләүне санкцияләүне;   
4) акчалата йөкләмәләрне үтәүне раслауны.    
3. Бюджет средстволарын алучы аңа билгеләнгән бюджет йөкләмәләре 

лимитын кабул итеп ала.   
Бюджет средстволарын алучы бюджет йөкләмәләрен физик һәм юридик 

затлар белән, хосусый эшмәкәрләр белән муниципаль контрактлар яки Россия 
Федерациясе законнарына, башка хокукый актларга туры китереп эшләнгән 
башка килешүләр төзү юлы белән кабул итеп ала.    

4. Бюджет средстволарын алучы акча йөкләмәләрен район бюджеты 
средстволары исәбенә, түләүләрне санкцияләү өчен кирәк булган түләү 
документларына һәм башка документларга ярашлы рәвештә, ә оператив -эзләү 
чаралары  башкаруга бәйле булганнарын – түләү документларына туры китереп 
түләргә тиешлеген раслый.   



5. Акча йөкләмәләрен түләү (гавами норматив йөкләмәләр буенча акча 
бурычларыннан тыш) алучыга җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимиты 
кысаларында башкарыла.    

Гавами норматив йөкләмәләр буенча акча йөкләмәләрен түләү бюджет  
средстволарын алучыга җиткерелгән бюджет ассигнованиеләре лимиты 
кысаларында башкарыла ала.   

6. Акча йөкләмәләрен үтәүне раслау физик һәм юридик затлар, Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетлары, халыкаара хокук субъектлары 
файдасына район бюджетының бердәм счетыннан акча списать итүне түләү 
документлары нигезендә һәм шулай ук бюджет средстволарын алучыларның акча 
йөкләмәләре булмаган операцияләрне үткәргәннәрне раслый торган башка 
документларны тикшерү нигезендә  башкарыла.    

 
43нче маддә. Бюджетның бүлгәләп язу 
1. Бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләрнең (идарәчеләрнең) 

бюджетны бүлгәләп язуны төзү һәм алып бару тәртибе, аларга үзгәрешләр 
кертүне дә исәпкә алып, Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.    

Бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләрнең бюджетны 
бүлгәләп язулары бюджет язулары тупланмасы тарафыннан расланган бюджет 
ассигнованиеләренә һәм Башкарма комитет тарафынан расланган бюджет 
йөкләмәләре лимитларына туры китереп төзелә.   

Бюджет средстволары белән идарә итүчеләрнең бюджетны бүлгәләп язулары 
бюджет ассигнованиеләренә һәм бюджет йөкләмәләре лимитларына туры китереп 
төзелә.     

2. Бюджет язуларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү бюджет 
средстволары белән эш итүче баш идарәче (идарәче) тарафыннан башкарыла.  

Чыгымнар буенча бюджет язуларының күрсәткечләре ведомстводагы 
идарәчеләргә һәм бюджет средстволарын алучыларга чираттагы финанс елы 
башланганчы җиткерелә.   

3. Бюджетны бүлгәләп язуны төзү һәм алып бару тәртибе бюджет 
средстволары белән эш итүче идарә челәргә раслана торган бюджет язулары 
күрсәткечләрен чыгым төрләренең элементларының кодлары (астөркемнәре һәм 
элементлары) һәм шулай ук дәүләт идарәсе секторы операцияләренең 
классификация кодлары буенча детальләштерүне башкару хокукын бирә ала.   

 Бюджет белән эш итүче баш идарәченең чыгымнар буенча расланган бюджет 
язулары күрсәткечләрен, бюджет бүлеп язулары тупланмасы күрсәткечләренә 
тәңгәл китереп, бюджет тупланмасына тиешле төзәтмәләрне кертми генә  
үзгәртүгә юл куелмый.     

Бюджет белән эш итүченең чыгымнар буенча расланган бюджет язулары 
күрсәткечләрен, бюджет бүлеп язуларының төп билгеләүче күрсәткечләренә 



тәңгәл китереп, бюджет тупланмасына тиешле төзәтмәләрне кертми генә 
үзгәртүгә юл куелмый.   

 
44нче маддә . Район бюджетының бюджет дефицитын фина нслау 

чыганаклары буенча үтәлүе    
1. Район бюджетының бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча 

үтәлүе, Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә бюджетны 
ваклап язу тупланмасына туры китереп, бюджет дефицитын финанслау 
чыганакларының баш администраторы, администраторы тарафыннан башкарыла.    

2. Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча бюджет 
ассигнованиеләре исәбенә үтәлергә тиешле акча йөкләмәләрен санкцияләштерү 
Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.    

 
45нче маддә. Бюджет сметасы 
1. Казна учреждениесенең б юджет сметасы, Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан билгеләнгән гомуми таләпләргә туры китереп, казна 
учреждениесе аның карамагында булган бюджет средстволары белән эш итүче 
баш идарәче тарафыннан билгеләнгән тәртиптә төзелә, раслана һәм алып барыла.    

Казна учреждениесенең б юджет сметасы, бюджет средстволары белән эш 
итүче идарәче вәкаләтләрен башкаручы җирле үзидарә органы тарафыннан, шул 
органның җитәкчесе тарафыннан раслана.    

2. Казна учреждениесенең бюджет сметасының расланган күрсәткечләре 
казна учреждениесе функцияләрен үтәүне тәэмин итү буенча бюджет 
йөкләмәләрен кабул итүгә һәм (яки) үзенә җиткерелгән бюджет йөкләмәләре 
лимитларына тәңгәл килергә тиеш.    

Казна учреждениесенең бюджет сметасы дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны 
тәэмин итү өчен товарлар алу, эш башкару, хезмәт күрсәтүне башкаруны тәэмин 
итәр өчен, товарлар алу, эш башкару, хезмәт күрсәтүнең план-графигын төзегәндә 
исәпкә алынган, дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар 
алу, эш башкару, хезмәт күрсәтүгә бюджет йөкләмәләренкабул итүгә һәм (яки) 
башкаруга расланган бюджт лимитлары чигендә,  финанс тәэминаты  күләмнәрен 
исәпкә алып төзелә.   

Казна учреждениесенең бюджет сметасында казна учреждениесенең бюджет 
сметасын төзү, алып бару тәртибендә каралган башка күрсәткечләр өстәмә 
расланырга тиеш.    

Казна учреждениесенең б юджет сметасын раслау тәртибенә туры китереп, 
җитәкчесенә аны раслау хокукы бирелгән казна учреждениесенең бюджет 
сметасы  күрсәткечләре  чыгым төрләренең элементлары (астөркемнәре һәм 
элементлары) кодлары буенча җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары 
чикләрендә һәм шулай ук өстәмә рәвештә дәүләт идарәсе секторы операцияләре 
классификацияләренең тиешле төркемнәренең (маддәләренең) маддәләре 



(асмаддәләре) кодлары буенча җиткерелгән бюджет лимитлары чикләрендә 
детальләштерелә алалар.  

  
46нчы маддә. Финанслауның чик күләмнәре   
1. Чыгымнар буенча район бюджетын үтәүне оештырган вакытта Финанс -

бюджет палатасы тарафыннан билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә, агымдагы 
финанс елының тиешле чорында акчалата йөкләмәләрне түләүнең чик күләмен 
(финанслауның чик күләмен) раслау һәм баш идарәче-бүлүчегә, бүлүчегә һәм 
бюджет средстволарын алучыга җиткерү каралырга мөмкин.   

2. Финанслауның чик күләме тулаем алганда, баш идарәче -бүлүчегә, 
бүлүчегә һәм бюджет средстволарын алучыга мөнәсәбәттә ай саен яки квартал 
саен яки агымдагы финанс елының башыннан алып, баш идарәче -бүлүче, бүлүче 
һәм бюджет средстволарын алучы заявкалары нигезендә, ахырга арта бару 
тәртибендә билгеләнәләр.  

 
47нче маддә . Район бюджетын үтәгәндә  бюджет турындагы карарда 

расланганнан артыграк алынган факттагы керемнәрне файдалану   
1. Район бюджетын үтәгәндә бюджет турындагы карарда расланганнан 

артыграк алынган факттагы керемнәр  Финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
агымдагы финанс елына һәм пландагы чорга бюджет турындагы карарга 
үзгәрешләр кертми генә, муниципаль үзләштерүләрдә куллануга, муниципаль 
бурычны түләүгә, һәм шулай ук, шәһәр суъбектының хокукый -норматив 
йөкләмәләрен үтәү өчен бюджет язулары тупланмасында расланган күләмдәге 
бюджет ассигнованиеләре җитмәгән очракта, ул йөкләмәләрне үтәүгә юнәлдерелә 
ала.    

2. Субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар һәм физик 
һәм юридик затлардан кергән максатчан  тиген керемнәре, шул исәптән бюджетка 
Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексында билгеләнгән тәртиптә 
бюджетка керә торган, керем турындагы бюджет  карарында расланганнан 
артыграк алынган факттагы керем   максатчан субсидияләр, субвенцияләр һәм 
башка бюджетара трансфертлар бирү өчен, агымдагы финанс елына һәм пландагы 
чорга бюджет турындагы карарга үзгәреш керми генә, бюджетны бүлгәләп язу 
тупланмасына үзгәрешләр кертеп, тиешле максатларда бюджет чыгымнарын 
арттыруга юнәлдереләләр.  

 
48нче маддә. Агымдагы финанс елын төгәлләү   
Бюджетны үтәү операцияләре 31 декабрьдә төгәлләнә, Россия Бюджет 

турындагы Кодексының 242нче маддәсенең 2нче пунктында күрсәтелгән 
операцияләрдән башкалары.   



Агымдагы финанс елында бюджетны үтәү операцияләрен төгәлләү, Россия 
Бюджет турындагы Кодексы таләпләренә туры китереп, Башкарма комитет 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.   

 
5нче бүлек. БЮДЖЕТ ХИСАБЫН ТӨЗҮ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҮ,  

КАРАУ ҺӘМ РАСЛАУ   
 

49нчы маддә .  Бюджет исәбенең, бюджет хисабының нигезләре һәм 
бюджет хисабын төзү   

1. Бюджет исәбенең һәм бюджет хисабының бердәм методологиясе һәм 
стандартлары Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан, Россия 
Федерациясе Бюджет турындагы Кодексы нигезләмәләренә туры китереп 
билгеләнәләр.     

2. Бюджет исәбе – Бөгелмә муниөипаль прайоны муниципаль берәмлегенең 
финанси һәм финанси булмаган активларының һәм йөкләмәләренең торышы 
турында акчалата чагылдырыла торган һәм шулай ук әлеге активларны һәм 
йөкләмәләрне үзгәртә торган операцияләр турындагы мәгълүматны җыю, теркәү 
һәм гомумиләштерүнең тәртипкә салынган системасын тәшкил итә.    

Бюджет исәбе үз эченә Россия Федерациясе бюджет классификациясен ала 
торган счетлар планына туры китереп алып барыла.    

Бюджет исәбе счетлары планы һәм аны куллану буенча инструкция  Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан раслана. 

3. Бюджет хисабы үз эченә ала:    
1) бюджет үтәлеше турындагы хисапны;   
2) бюджет үтәлеше балансын; 
3) эшчәнлекнең финанси нәтиҗәләре турындагы хисапны;   
4) акча средстволарының хәрәкәте турындагы хисапны;   
5) аңлатма язуын. 
4. Бюджет үтәлеше турындагы хисап үз эченә керемнәр һәм чыгымнар буенча 

бюджет үтәлеше турындагы һәм Россия Федерациясе бюджет классификациясенә 
туры китереп, бюджет дефицитын финанслау чыганаклары турындагы 
мәгълүматларны ала. 

5. Бюджет средстволары белән  эш итүче төп идарәчеләр, бюджет 
керемнәренең баш администраторлары, бюджет дефицитын финанслау 
чыганаклары баш администраторлары (алга таба – бюджет средстволары 
администраторлары) ведомстводагы бюджет средстволарын алучылар (карап 
тотучылар), бюджет керемнәре администраторлары, бюджет дефицитын 
финанслау чыганаклары  администраторлары үзләренә  биргән бюджет хисабына 
нигезләп, җыелма бюджет хисабын төзиләр.     

Шәһәр бюджетының баш администраторлары җыелма бюджет хисабын алар 
билгеләгән срокта Финанс-бюджт палатасына тапшыралар   



6. Шәһәрнең бюджет хисабы Финанс-бюджет палатасы тарафыннан бюджет 
средстволары баш администраторларының җыелма бюджет хисабы нигезендә 
төзелә.     

7. Шәһәрнең бюджет хисабы еллык булып санала. Бюджет үтәлү турындагы 
хисап квартал саен булып тора.  

Район бюджетын үтәү турында еллык хисап район Советы карарлары белән 
расланырга тиеш.   

 
50нче маддә . Район бюджетын үтәү турында еллык хисапны тышкы 

тикшерү   
1. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап аны район Советында 

караганга кадәр,  тышкы тикшерү узарга тиеш, ул  үз эченә бюджет средстволары 
баш администраторларының бюджет хисабын тышкы тикшерүне һәм бюджет 
үтәлеше турындагы еллык хисапны әзерли башлауны ала.      

2. Шәһәр бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап Контроль-санау 
палатасы тарафыннан башкарыла.   

3.  Контроль-санау палатасына Башкарма комитет тарафыннан тышкы 
тикшерү өчен биреләләр:  

1) бюджет үтәлеше турындагы хисап;   
2) бюджет үтәлеше балансы; 
3) эшчәнлекнең финанси нәтиҗәләре турындагы хисап;   
4) акча средстволарының хәрәкәте турындагы хисап;   
5) аңлатма язуы. 
4. Башкарма комитет район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны 

йомгак әзерләү өчен агымдагы елның 1 апреленнән дә соңга калмыйча бирә. 
Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапның йомгагын  әзерләү бер 
айдан да артык булмаган вакыт эчендә башкарыла.   

5. Шәһәр бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапның йомгагы 
Контроль-санау палатасы тарафыннан район Советына, бер үк вакытта Башкарма 
комитетка бирелә 

 
51нче маддә . Район бюджетын үтәү турынд а еллык хисапны шәһәр 

Советы каравына бирү, карату һәм раслату   
1. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны тәкъдим итү, карау 

һәм раслау тәртибе, Россия Федерациясе Бюджет турындагы Кодексына туры 
китереп, район Советы тарафыннан билгеләнә.    

2. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап белән бер үк вакытта 
Башкарма комитет тарафыннан биреләләр:    

1) район Советының бюджет үтәлеше турындагы карар проекты;   
2) резерв фонды ассигнованиеләренең үтәлеше турында хисап;   
3) бюджет кредитлары бирү һәм түләү турында хисап;   



4) эчке бурычларның торышы турында хисап; 
5) аңлатма язуы; 
6) бюджет законнарында каралган башка документлар һәм материаллар. 
3. Район Советы шәһәр бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны 

Контроль-санау палатасының йомгагын алганнан соң  карый.                      
Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны карау 

нәтиҗәләреннән чыгып, район Советы бюджет үтәлеше турындагы хисапны я 
кабул итү, я кабул итүдән баш тарту турында карар кабул итә.    

Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап район Советы карары 
белән кире кагылган очракта, ул мәгълүматларны ышандырырлык түгел итеп һәм 
тулы булмаган хәлдә чагылдыу фактларын бетерү өчен һәм бер айдан да соңрак 
булмаган срокта кабат бирү шарты белән кайтарып бирә.   

4. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап район Советына 
агымдагы елның 1 маеннан да калмыйча тәкъдим ителә.   

 
52нче маддә. Район бюджетын үтәү турындагы карар  
1. Район бюджетын үтәү  турындагы карар белән, бюджетның еллык 

керемнәре, чыгымнары, дефициты (профициты) күләмнәрен күрсәтеп, агымдагы 
финанс елында бюджет үтәлеше турындагы хисап та раслана.   

2. Район бюджетын үтәү турындагы карарга аерым кушымталар итеп финанс 
елы өчен түбәндәге күрсәткечләр раслана:   

1) бюджет керемнәре классификациясе кодлар ы буенча бюджет 
керемнәренең;   

2) керемнәрнең төрләре, керемнәрнең астөрләре, дәүләт идарәсе секторының 
бюджет керемнәренә карый торган операцияләре классификацияләре буенча 
бюджет керемнәренең ; 

3) тиешле бюджет чыгымнары ведомство структуралары буенча бюджт 
чыгымнарының;  

4) бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм асбүлекләре 
буенча бюджет чыгымнары;   

5) бюджет дефицитын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары 
буенча бюджет дефицитын финанслау чыганакларының;    

6) бюджет дефицитын финанслау чыганакларының төркемнәре, 
астөркемнәре, маддәләре, төрләре, дәүләт идарәсе секторы операцияләре 
классификациясенең бюджет дефицитын финанслау чыганаклары төрләре буенча 
бюджет дефицитын финанслау чыганакларының.    

Район бюджетын үтәү  турындагы карар белән шулай ук район бюджетын 
үтәү өчен район Советы карарлары белән билгеләнгән башка күрсәткечләр дә 
раслана.   
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	3нче маддә. Бюджет процессының принциплары һәм этаплары
	1. “Бөгелмә муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә бюджет процессы Россия Федерациясенең Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы  тарафыннан билгеләнгән бюджет системасы принципаларына нигезләнә.
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	1) якынча алдан контроль – район Советының район бюджеты турындагы карар проектын һәм район Советының бюджет-финанс өлкәсенә караган башка карар проектларын тикшерү һәм раслау барышында;
	2) агымдагы контроль – район Советының шәһәр бюджеты турындагы карарын үтәү буенча аерым сорауларны тикшерү барышында;
	3) аннан соңгы контроль – район бюджетын үтәү турындагы отчетларны карау һәм раслау барышында.
	3. Контроль-санау палатасы район бюджеты средстволарын алучыларның, район бюджеты дефицитын финанслаучы чыганаклары администраторларының бюджет средстволары белән башкарган операцияләренә тышкы финанс контроле үткәрә, ә тагын шулай ук, Россия Федераци...
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	2. Район Советы карары белән җирле салымнар кертелә, алар буенча салым ставкалары билгеләнә һәм, Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турындагы закон нигезендә муниципаль берәмлекнең вәкаләтле органнары на бирелгән хокуклар чикләрендә, җирле сал...
	3. Район Советының җирле салымнар турындагы карарларга үзгәреш кертү турындагы карарлары, район Советының бюджетның хокукый мөнәсәбәтләрен көйләүче, район бюджеты керемнәре үзгәрүгә  китерә торган, чираттагы финанс елында һәм планлы чорда үз көченә ке...
	7нче маддә. Район бюджеты чыгымнары
	1. Район бюджеты чыгымнарын формалаштыру, дәүләт власте федераль органнары, Татарстан Республикасы, җирле үзидарә органнары вәкаләтләренең  Россия Федерациясе законнары тарафыннан шартлы чикләү белән билгеләнгән чыгым йөкләмәләренә туры китереп, гамәл...
	2. Бюджет ассигнованиеләренә түбәндәгеләргә булган ассигнованиеләр керә:
	1)  муниципаль хезмәтләр күрсәтү (эш башкару) (алга таба – муниципаль хезмәтләр), шул исәптән товарлар китерүгә, эш башкаруга, муниципаль ихтыяҗда хезмәт күрсәтүгә төзелгән муниципаль контрактлар өчен түләүгә ассигнованиеләр;
	2) халыкны социаль тәэмин итү;
	3) муниципаль учреждениеләр һәм муниципаль унитар предприятиеләр булып тормый торган юридик затларга бюджет инвестицияләре бирү;
	4) товарлар җитештерүче, эш башкаручы, хезмәт күрсәтүче юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә, физик затларга субсидияләр бирү (муниципаль учреждениеләргә субсидияләрдән башка);
	5) җирле үзидарә органнарының законсыз гамәлләре (гамәл кылмаулары) нәтиҗәсендә гражданинга яки юридик затка килгән зыянны кайтарып бирү турында Бөгелмә районы муниципаль берәмлегенә белдерелгән дәгъвалар буенча суд актларын башкару;
	6)  бюджетара трансфертлар бирү;
	3. Муниципаль хезмәт күрсәтүгә булган бюджет ассигнованиеләренә түбәндәгеләргә булган ассигнованиеләр керә:
	1) казна учреждениеләре функцияләрен үтәүне тәэмин итү, шул исәптән  физик һәм (яки) юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтү буенча да;
	5. Муниципаль биремдә булырга тиеш:
	1) күрсәтелә торган муниципаль хезмәтнең составын, сыйфатын һәм (яки) күләмен (эчтәлеген) характерлый торган күрсәткечләр;
	2) муниципаль биремне үтәүгә контрольлек итү тәртибе, шул исәптән аны вакытыннан алда туктатуның шартлары һәм тәртибе;
	3) муниципаль биремнең үтәлеше хисабына таләпләр.
	Физик һәм юридик затларга муниципаль хезмәт күрсәтүгә муниципаль биремдә шулай ук булырга тиеш:
	1) тиешле хезмәтләрне кулланучы булып торучы физик һәм (яки) юридик затларның категорияләрен билгеләү;
	2) тиешле хезмәтләр күрсәтү тәртибе;
	3) Физик һәм юридик затлар тарафыннан тиешле хезмәтләр күрсәтүгә чик бәяләр (тарифлар), Россия Федерациясе законнарында аларны түләүле нигездә күрсәтү, яисә тиешле бәяләрне (тарифларны) билгеләү тәртибе күрсәтелгән очракларда.
	Муниципаль бирем муниципаль учреждениеләр һәм коммерцияле булмаган башка оешмалар тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру өчен район бюджеты проектын төзегәндә файдаланыла
	Муниципаль бирем Башкарма комитет билгеләгән тәртиптә алдагы финанс елына һәм пландагы чорга формалаштырыла (бюджет проектын төзегәндә тәгаенләштерү ихтималы белән).
	Муниципаль биремнәрнең финанс тәэминаты шәһәр бюджеты средстволары исәбенә Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
	7. Район Советының район бюджеты турындагы карарында район  бюджетыннан средстволар бирүнең шартлары билгеләнергә мөмкин, аларга ярашлы рәвештә андый средстволарны бирү Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
	8. Халыкны социаль тәэмин итүгә юнәлтелгән ассигнованиеләргә гражданнарга социаль түләүләр өчен бирелә торган бюджет ассигнованиеләре яки гражданнар файдасына, халыкка социаль ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру максатларында, аларның ихтыяҗларын ка...
	Халыкны социаль тәэмин итү гавами норматив йөкләмәләр кабул итү аша башкарыла ала.
	Күрсәтелгән гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләре, пенсияләр, пособиеләр, компенсацияләр һәм башка түләүләр тәртибендәге йөкләмәләрнең һәркайсысының төре буенча аерып карала һәм шулай ук халыкка социаль ярдәм күрсәтү чараларын га...
	9. Товар җитештерүче, эш башкаручы, хезмәт күрсәтүче юридик затларга, хосусый эшмәкәрләргә, физик затларга район бюджетыннан субсидияләр (муниципаль учреждениеләргә субсидияләрдән башка) район Советының район  бюджеты турындагы һәм, шуңа туры китереп ...
	Район Советының район бюджеты турындагы карарында автоном учреждениеләргә, муниципаль хезмәт күрсәтү муниципаль биременә ярашлы рәвештә, алар тарафыннан хезмәт күрсәтүгә норматив  чыгымнарны кайтаруны да кертеп, субсидияләр каралырга мөмкин,
	Район бюджетыннан әлеге субсидияләрне бирүне һәм күләмен билгеләү тәртибе Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.
	Район Советының бюджет турындагы карарында автоном һәм бюджет учреждениесе булып тормаган, коммерцияле булмаган башка оешмаларга да субсидияләр каралырга мөмкин. Район бюджетыннан андый субсидияләрне бирү һәм күләмен билгеләү тәртибе Башкарма комитет ...
	10. Муниципаль милек булган капиталь төзелеш объектларына бюджет инвестицияләрен башкаруга бюджет ассигнованиеләре Россия Федерациясенең Бюджет турындагы кодексына ярашлы рәвештә башкарылалар.
	11. Муниципаль учреждение һәм муниципаль унитар предприятие булып тормаучы юридик затларга бюджет инвестициясе бирү әлеге юридик затларның устав (җыелма) капиталының эквивалент өлешенә муниципаль милек хокуклары барлыкка килүгә китерә, ул, Россия Феде...
	12. Муниципаль учреждение һәм муниципаль унитар предприятие булып тормаучы юридик затларга, җирле бюджет средстволары исәбенә алып барыла торган капиталь төзелеш объектларына  бюджет инвестициясе бирү турындагы карар Башкарма комитет тарафыннан алар б...
	13. Әлеге маддәнең 11нче пунктында күрсәтелгән юридик затларга бирергә планлаштырыла торган бюджет инвестицияләре (әлеге пунктта күрсәтелгән бюджет инвестицияләреннән тыш), бюджет инвестициясе бирелә торган юридик затның атамасын, инвестициянең күләме...
	14. Башкарма комитет белән әлеге маддәнең 11нче пунктында күрсәтелгән юридик зат арасында муниципаль берәмлекнең инвестицияләр субъекты милегендә катнашуы турындагы шартнамә бюджет турындагы карар үз көченә кергәннән соң өч ай эчендә рәсмиләштерелә.
	Тиешле тәртиптә рәсмиләштерелгән шартнамәнең юклыгы бюджет инвестицияләре бирелмәү өчен нигез булып хезмәт итә.
	8нче маддә. Бюджет классификациясе
	9 нчы маддә. Резерв фонды
	1. Район бюджетының чыгым өлешендә Башкарма комитетның резерв фондын булдыру күздә тотыла.
	2. Район бюджетының чыгым өлешендә район Советының һәм район Советы депутатларының резерв фондларын булдыру тыела.
	3. Башкарма комитетның резерв фондының күләме район Советының район р бюджеты турындагы карары белән билгеләнә һәм күрсәтелгән карарда расланган гомуми чыгым күләменең өч процентыннан артып китә алмый.
	4. Башкарма комитетның резерв фонды средстволары көтелмәгән чыгымнарны финанси тәэмин итүгә, шул исәптән табигый казаларның һәм башка төрле гадәттән тыш хәлләрнең нәтиҗәләрен бетерүгә бәйле һәлакәттән соңгы торгызу эшләре һәм башка чараларны үткәрү өч...
	5. Район бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв фонды бюджет ассигнованиеләре Башкарма комитет күрсәтмәләре буенча файдаланыла.
	6. Башкарма комитетның резерв фондын файдалану турындагы хисап бюджет үтәлешенең еллык хисабына кушып бирелә.
	10нчы маддә. Район бюджетында каралмаган чыгымнарны тормышка ашыру
	1. Әгәр булган чыгым йөкләмәләренең төрләре буенча чыгым йөкләмәләрен арттыруны яки аны кабул иткәнгә кадәр бер гавами-хокукый берәмлек тарафыннан да үтәлмәгән яңа төр чыгым йөкләмәләрен кертүне күздә тоткан муниципаль хокукый акт кабул ителә икән,  ә...
	2. Яңа төр чыгым йөкләмәләрен кабул итүгә бюджет ассигнованиеләрен бүлеп бирү яки булган чыгым йөкләмәләре төрләрен үтәүгә бюджет ассигнованиеләрен арттыру, тиешле бюджет ассигнованиеләрен бюджет турындагы карарга керткән, яисә агымдагы финанс елында ...
	11нче маддә. Районның чыгым йөкләмәләре
	1. Районның чыгым йөкләмәләре түбәндәге очракларда барлыкка килә:  :
	җирле әһәмияткә ия булган сораулар буенча һәм, Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнарына ярашлы рәвештә, җирле үзидарә органнары хәл итәргә хокуклы булган башка сораулар буенча муниципаль хокукый актлар кабул иткәндә, һәм шул...
	җирле үзидарә органнары тарафыннан үзләренә тапшырылган кайбер аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул иткәндә;
	муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль казна учреждениеләре белән шартнамәләр (килешүләр) төзегәндә.
	2. Районның әлеге маддәнең 1нче өлешенең 1 һәм 3нче пунктларында күрсәтелгән чыгым йөкләмәләре җирле үзидарә органы тарафыннан мөстәкыйль рәвештә билгеләнә һәм үз керемнәре һәм шәһәр бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары исәбенә үтәлә.
	3. Районның әлеге маддәнең 1нче өлешенең 2нче пунктында күрсәтелгән чыгым йөкләмәләре, федераль законнарга (Россия Федерациясе законнарына), җирле үзидарә органнарының муниципаль хокукый актлары тарафыннан билгеләнә һәм район бюджетына, Россия Федера...
	Әгәр муниципаль берәмлектә тиешле субвенцияләрне исәпләү методикасында файдаланыла торган нормативлар арттырылган икән, ул очракта муниципаль районның күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен тулысынча үтәү өчен кирәкле өстәмә чыгымнарны финанси яктан тәэмин и...
	3.1. Муниципаль район җирле үзидарә органнарының шәһәр, авыл җирлекләренең җирле әһәмияткә ия булган сорауларны хәл итү вәкаләтләренә мөнәсәбәттә,  муниципаль районның, үзләренә муниципаль район җирле үзидарә органы белән җирлекләр арасында төзелгән ...
	Әгәр муниципаль берәмлектә тиешле субвенцияләрне исәпләү методикасында файдаланыла торган нормативлар арттырылган икән, ул очракта муниципаль районның күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен тулысынча үтәү өчен кирәкле өстәмә чыгымнарны финанси яктан тәэмин ит...
	3.2. Муниципаль районның муниципаль район башкарма-боерык бирү органнары тарафыннан җирлекләрнең башкарма-күрсәтмә вәкаләтләрен башкаруга бәйле чыгым йөкләмәләре, әгәр Россия Федераөиясе законнары нигезендә башкарма-күрсәтмә орган оештырлмый икән, ул ...
	4. Җирле үзидарә органнары башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары, дәүләт хакимияте органнары компетенциясенә кертелмәгән һәм алар компетенциясеннән федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары тарафыннан чыгарылмаган чишүгә...
	12нче маддә. Район бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертларның формалары
	Район бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар түбәндәге формаларда биреләләр:
	Җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләү өчен район бюджетыннан дотацияләр;
	Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексының 133 һәм 140нчы маддәләрендә һәм Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 44.6нчы маддәсендә билгеләнгән очракларда, район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр;
	муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр;
	Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 44.10нчы маддәсендә билгеләнгән очракларда;
	башка бюджетара трансфертлар.
	Район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына бюджетара трансфертлар (төзелгән килешүләргә туры китереп, җирле әһәмияткә ия булган сорауларны хәл итү өчен вәкаләтләрне тормышка ашыруга бюджтара трансфертлардан тыш) шәһәр, авыл җирлекләре үзида...
	Район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар (субвенцияләрдән тыш), шул исәптән муниципаль районнар бюджетларына Татарстан Республикасы дәүләт власте органнарының шәһәр, ...
	Финанси тәэминат чыганагы булып, Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр, субвенцияләр һәм максатчан юнәлешле бюджетара трансфертлар бирүнең максатлары, тәртибе һәм шартлары район Советының   Татарстан Республикасы законнарына һәм (яки) башка х...
	13. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләр бирү тәртибе
	1. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләр район составына керә торган җирлекләргә район Советының Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы һәм Татарстан Республикасы таләпләренә туры китереп кабул ителә торган карарл...
	Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләрнең тулаем күләме ел саен чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга) район бюджеты проектын төзегәндә, район составына керә торган җирлекләрнең бюджетларына ...
	Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләрне муниципаль берәмлекләр арасында бүлү, Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 44.1нче маддәсенең 5нче пунктында билгеләнгән тәртиптә бирелә торган дотацияләрдән тыш, Т...
	2. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләр күләме һәм аларны бүлү район Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга) район бюджеты турындагы карары белән билгеләнә.
	Әгәр чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга район бюджты раслана икән, пландагы чорга шәһәр, авыл җирлекләренә пландагы чорга бюджет тәэминатын тигезләүгә район бюджетында бүлгәләнмәгән дотацияләр күләме пландагы чорның беренче елында расланган до...
	3. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләрне муниципаль берәмлекләр арасында бүлү, Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 44.1нче маддәсенең 5нче пунктында билгеләнгән тәртиптә бирелә торган дотацияләрдән тыш...
	Җирлекләрнең бюджет тәэминаты исәбе салым базасыннан (салым потенциалыннан) чыгып, шәһәр, авыл җирлеге бюджеты тарафыннан алыну мөмкин булган һәр яшәүчегә туры килә торган салым кереме нисбәте белән һәм, халыкның структура үзенчәлекләрен, социаль-икът...
	Җирлекләрнең бюджет тәэминаты исәбе дәрәҗәсе шәһәр һәм авыл җирлекләре буенча шәһәр һәм авыл җирлекләре салым керемнәренең чагыштырма нисбәтен, бюджет хезмәтләре исемлеген һәм һәр кешегә, һәр җирлеккә туры килә торган муниципаль хезмәтләр күрсәтү бәяс...
	Җирлекләрнең бюджет тәэминаты исәбе дәрәҗәсен билгеләгәндә аерым җирлекләрнең хисап чорындагы факттагы керемнәре һәм чыгымнарының күрсәткечләре һәм (яки)  фаразлана торган керемнәре һәм чыгымнары күрсәтечләрен файдалануга юл куелмый.
	4. Әлеге маддәнең 3нче пунктында каралган дотацияләрне биргән очракта, районның финанс органы Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэминатын тигезләүгә дотацияләр ала торган җирлекләрнең башлыклары белән җирлекнең социаль-икътисадый үсешен һәм муни...
	Килешүләрне төзү сроклары, тәртибе һәм әлеге пунктта күрсәтелгән таләпләр районның башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә.
	14нче маддә. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр
	1. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексының 44.10нчы маддәсендә билгеләнгән тәртиптә биреләләр.
	2. Әлеге маддәнең 1нче пунктында күрсәтелгән бюджетара субсидияләр шәһәр бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан Республикасы Законына туры китереп каралалар.
	15нче маддә. Район бюджетыннан муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр
	1. Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексы таләпләренә туры китереп кабул ителгән район Советы карарларында кабул ителгән очракларда һәм тәртиптә  башка муниципаль берәмлекләр бюджетларына, җирле үз...
	2. Әлеге маддәдә күрсәтелгән субсидияләрне бирү максатлары һәм шартлары башкарма комитетлар арасында район Советы карары белән күрсәтелгән тәртиптә билгеләнәләр.
	16нчы маддә. Район бюджетыннан шәһәр, авыл җирлекләре бюджетына башка бюджетара трансфертлар
	Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет турындагы кодексы һәм Татарстан Республикасының аларга туры килә торган законнарына туры китереп кабул ителгән район Советы карарларында каралган очракларда һәм тәртиптә  шәһәр...
	17нче маддә. Район каршында акчалата йөкләмәләр
	1. Район каршында акчалата йөкләмәләр буенча бурыч булып, бурычлы зат билгеле бер датага район каршында акчалата йөкләмәсе буенча түләргә тиеш булган акча средстволары суммасы санала.
	2. Район каршында акчалата йөкләмәләр буенча таләпләрне районның финанс активлары  формалаштыра.
	3. Район каршында акчалата йөкләмәләр буенча бурычны списать итү һәм учетта торгызу Кагыйдәләре (нигезе, шартлары һәм тәртибе) районның Финансо-бюджет палатасы тарафыннан эшләнә, Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексында каралган очраклардан тыш.
	4. Район каршында акчалата йөкләмәләрне (акчалата йөкләмәләр буенча бурычны) һәм ул йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итә торган килешүләрне исәпкә алу, һәм шулай ук әлеге йөкләмәләр һәм килешүләр буенча таләпләрне гамәлгә ашыру Россия Федерациясе Бюджет тур...
	5. Әгәр дә килешүдә башкача каралмаган булса, ул очракта тиешле акча средствосы суммасы район бюджетының бердәм счетына күчерелгән датадан башлап, район каршындагы акчалата йөкләмәләр үтәлгән булып санала
	18нче маддә. Район бюджеты дефициты
	1. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорның һәр елына район бюджеты дефициты район Советы карары белән әлеге маддәнең 2нче өлешендә билгеләнгән чикләүне саклаган хәлдә билгеләнә.
	2. Район бюджеты дефициты район бюджеты керемнәренең тиген керемнәрен һәм өстәмә күчерү нормативлары буенча керем салымнары керемнәрен исәпкә алмый гына расланган еллык күләменең 10 процентыннан артып китәргә тиеш түгел.
	Шәһәргә карата Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексының  136нчы маддәсенең 4нче пунктында каралган чараларны гамәлгә куйган очракта, шәһәр бюджеты дефициты шәһәр бюджеты керемнәренең тиген керемнәрен һәм (яки)  өстәмә күчерү нормативлары буенча ...


	Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары составында акцияләр сатудан яки муниципаль берәмлек милеге булган капиталның башкача катнашуы район Советының бюджет турындагы карары белән расланган очракта, һәм район бюджеты средстволарын исәпкә алу счетларынд...
	3. Район бюджеты үтәлеше турындагы еллык хисап буенча барлыкка килгән район бюджеты дефициты әлеге маддәнең 2нче өлешендә билгеләнгән чикләүләргә тәңгәл килергә тиеш.
	19нчы маддә. Бюджет кредитлары
	Район бюджеты исәбенә бюджет кредитлары Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына, юридик затларына Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексына туры китереп һәм район Советы карары белән билгеләнгән тәртиптә һәм шартларда, шулай ук р...
	20нче маддә. Район бюджеты дефицитын эчке финанслау чыганаклары
	Район бюджеты дефицитын эчке финанслау чыганаклары составына кертеләләр:
	Номиналь бәясе Россия Федерациясе валютасында күрсәтелгән муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштырудан кергән средстволар  һәм аларны түләп бетерүгә юнәлтелгән средстволар арасындагы аерма;
	кредит оешмаларының  район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән һәм түләп бетерелгән кредитлары арасындагы аерма;
	кредит оешмаларының район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән һәм түләп бетерелгән, район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелгән кредитлары арасындагы аерма;
	тиешле финанс елы дәвамында җирле бюджет средстволарын исәпкә алу счетларында средстволар калдыкларының үзгәрүе;
	җирле бюджет дефицитын эчке финанслауның башка чыганаклары.
	Район бюджеты дефицитын эчке финанслауның башка чыганаклары составына керәләр:
	акцияләр сатудан һәм район карамагында булган капиталда катнашуның башка формаларыннан керемнәр;
	район бюджеты средстволары буенча курс аермасы;
	район гарантияләрен үтәү өчен Россия Федерациясе валютасында юнәлдерелә торган средстволар күләме, әгәр муниципаль гарантияләрне башкаруның гаранты принципалга мөнәсәбәттә гарантның регресслы таләпләре барлыкка килүгә китергән яки бенефициарның принци...
	район бюджетына юридик зат тарафыннан кайтарып бирүдән алынган средстволар белән район бюджетыннан юридик затларга бирелгән бюджет кредитлары суммасы арасындагы һәм район бюджеты тарафыннан юридик затларга Россия Федерациясе валютасында бирелгән средс...
	район бюджеты средстволарын исәпкә алу буенча бердәм счеттан күчерелгән средстволар белән район бюджеты средстволарын исәпкә алу буенча бердәм счеттагы калдык средстволар белән идарә иткәндә башкарылган операцияләр нәтиҗәсендә район бюджеты средствола...
	21нче маддә. Муниципаль бурыч.
	1) муниципаль берәмлекнең кыйммәтле кәгазьләре буенча (муниципаль кыйммәтле кәгазьләр);
	2)   район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан Россия Федерациясе валютасы рәвешендә җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча;

	5) районның түләнмәгән башка бурыч йөкләмәләренең күләме.
	Муниципаль эчке бурыч күләменә кертеләләр:
	1) муниципаль берәмлекнең кыйммәтле кәгазьләре буенча  Россия Федерациясе валютасы рәвешендә чагылыш тапкан бурычның номиналь суммасы;
	2) район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан Россия Федерациясе валютасы рәвешендә җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча төп бурычның күләме;
	3) район тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән кредитлар буенча төп бурычның күләме;
	4) Россия Федерациясе валютасында чагылыш тапкан район гарантияләре буенча бурычлар күләме;
	5) районның түләнмәгән башка бурыч йөкләмәләренең күләме,  Россия Федерациясе валютасында.
	Тышкы муниципаль бурыч күләменә кертеләләр:
	1) Россия Федерациясеннән, максатчан рәвештә чит ил кредитларыннан файдалану кысаларында, чит ил валютасында җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча булган төп бурычның күләме;
	2) максатчан рәвештә чит ил кредитларыннан файдалану кысаларында, Россия Федерациясе тарафыннан чит ил валютасында бирелгән муниципаль  гарантияләр буенча бурычларның күләме.

	22нче маддә.   Россия Федерациясе валютасы рәвешендә чагылыш тапкан район бурыч йөкләмәләрен туктату, аларны муниципаль бурычтан списать итү
	1. Тиешле финанс елына муниципаль үзләштерүләрнең чик күләме дигәндә шул финанс елына эчке һәм тышкы мунципаль үзләштерүләр программалары буенча район бюджетына җәлеп ителгән средстволарның тулы күләме күздә тотыла.
	27нче маддә. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыруның чик күләмнәре
	1. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга (аннан соңгы чираттагы финанс елына) муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне номинал бәясе буенча урнаштыруның чик күләмнәре район Советы тарафыннан эчке муниципаль бурычның район Советының бюджет турындагы карары...
	2. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрнең эмитенты булып район Уставы тарафыннан муниципаль үзләштерүләрне алып баруга хокук бирелгән җирле хакимият чыга.
	3. Район тарафыннан чыгарыла ала торган муниципаль кыйммәтле кәгазьләрнең төрләре, алар эмиссиясенең тәртибе һәм шартлары, әйләнеш тәртибе Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы тарафыннан билгеләнә.
	28нче маддә. Муниципаль гарантияләр бирү
	2. Бөгелмә муниципаль районы муниципаль берәмлеге исеменнән муниципаль гарантияләр Башкарма комитет тарафыннан район Советының бюджет турындагы карарында күрсәтелгән муниципаль гарантияләрнең гомуми суммасы чикләрендә бирелә.
	3. Муниципаль гарантия тәэмин итә ала:
	1) принципал тарафыннан аның бенефициар алдындагы йөкләмәләрен (төп бурычларын) тиешенчә үтәүне;
	2) коммерцияле булмаган характердагы гарантия очрагы булганда, барлыкка килгән зыянны каплауны.
	Муниципаль гарантия килеп туган йөкләмәләрне дә, киләчәктә килеп туу ихтималы булган йөкләмәләрне тәэмин итү өчен дә бирелә ала.
	Муниципаль гарантия Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы таләпләренә туры китереп, район Советы карары тарафыннан билгеләнгән тәртиптә бирелә
	4. Муниципаль гарантияләрнең Россия Федерациясе валютасындагы йөкләмәләренең гомуми суммасы, бурыч йөкләмәләренең бер төре буларак, муниципаль бурыч составына кертелә.
	5. Финанс-бюджет палатасы бирелгән муниципаль гарантияләрне муниципаль бурычлар кенәгәсенә язып бара.
	2) гарантияләрнең тулаем күләме;
	3) гарантның принципалга регресс таләпләре хокукларының булуы я булмавы;

	29нчы маддә. Муниципаль гарантияләр
	30нчы маддә. Район бюджеты проектын төзүнең нигезләре
	1. Район бюджеты проекты, чыгым йөкләмәләрен финанси яктан тәэмин итү максатларында, шәһәрнең социаль-икътисадый үсеш фаразлары нигеезндә төзелә.
	2. Район бюджеты проектын төзү – фәкать Башкарма комитетның өстенлекле аерым эше.
	Район бюджеты проектын төзү тәртибе һәм срогы Башкарма комитет тарафыннан, Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексы, район Уставы һәм район Советы карарларында билгеләнгән таләпләр нигезендә билгеләнә.
	3. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга район бюджеты проектын төзегәндә, депутатларның чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда район бюджеты хисабына үткәреләчәк, район үсеше өчен социаль-икътисадый әһәмияткә ия булган мөһим чараларны финансл...
	Депутатларның тәкъдимнәре язма формада агымдагы елның 20 июленнән дә соңга калмыйча, Финанс-бюджет палатасына җибәрелә. Депутатларның тәкъдимнәре язылган хатта финанслау таләп ителә торган объект я чара күрсәтелергә, финанслау зарурлыгы нигезләнергә, ...
	4. Район бюджеты проекты, муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә, гавами тыңлауларда тикшерелергә тиеш. Гавами тыңлаулар йомгаклары буенча рекомендацияләр эшләнә, аларга таянып, Финанс-бюджет палатасы район бюджеты проектын эшләп бетерә.
	31нче маддә. Шәһәр бюджеты проектын төзү өчен кирәкле мәгълүматлар
	1. Район бюджеты проектын вакытында һәм сыйфатлы итеп төзү максатында, Финанс-бюджет палатасы башка финанс органнарыннан һәм шулай ук дәүләт власте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан кирәкле мәгълүматлар алырга хокуклы.
	2. Район бюджеты проектын төзү нигезләнә:
	32нче маддә. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы
	1. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы өч елдан да ким булмаган вакыт өчен эшләнә.
	2. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртиптә ел саен эшләнә.
	3. Районның социаль-икътисадый үсеш фаразы Башкарма комитет тарафыннан  район Советына район бюджеты проектын кертү турында карар кабул итү белән бер үк вакытта карала.
	4. Чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга районның социаль-икътисадый үсеш фаразы план чорының параметрларын төгәл ачыклау һәм план чорының икенче елы параметрларын өстәү юлы белән эшләнә.
	Районның социаль-икътисадый үсеш фаразына аңлатма язуында фаразлау параметрларын нигезләү китерелә, шул исәптән элек расланган параметрлар белән чагыштыру һәм фаразлана торган үзгәрешләрнең сәбәпләре һәм факторлары күрсәтелә.
	5. Район бюджеты проектын төзү һәм карау барышында районның социаль-икътисадый үсеш фаразын үзгәртү район бюджеты проектында да төп характеристикаларның үзгәрүенә китерә
	33нче маддә. Районның муниципаль программалары
	1. Муниципаль программалар Башкарма комитет тарафыннан расланалар.
	Муниципаль программаларны гамәлгә ашыру срогы Башкарма комитет тарафыннан ул билгеләгән тәртиптә билгеләнә.
	Муниципаль программаларны эшләү һәм формалаштыру һәм гамәлгә ашыру турында карар кабул итү тәртибе Башкарма комитетның хокукый-норматив акты белән билгеләнә.
	2. Муниципаль программаларны гамәлгә ашыруны финанси тәэмин итүгә бюджет ассигнованиеләре күләме район Советының, Башкарма комитетның программаны раслаган муниципаль хокукый актына туры китереп, һәр программа буенча (аспрограмма) бюджет чыгымнары ведо...
	Чираттагы финанс елыннан башлап финансларга тәкъдим ителә торган муниципаль программалар, һәм шулай ук элек расланган муниципаль программалардагы үзгәрешләр Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән срокта расланырга тиеш. Бөгелмә муниципаль районы Сове...
	Муниципаль программалар, үз көченә кергәннән алып, ике айдан да соңга калмыйча, район Советының бюджет турындагы карарына туры китерелергә тиеш.
	3. Һәрбер муниципаль программа буенча ел саен аны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелегенә бәя бирү үткәрелә. Әлеге бәя бирүне үткәрү  тәртибе һәм критерийлары Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.
	Әлеге бәяләү нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет тарафыннан элек расланган муниципаль программаны туктату яки чираттагы финанс елыннан башлап, үзгәртә башлау, шул исәптән, муниципаль программаларны гамәлгә ашыруны финанс ягыннан тәэмин итүгә бюджет асс...
	34нче маддә. Муниципаль юл фондлары
	35нче маддә. Район бюджеты турындагы карар проектында карау һәм раслау өчен тәкъдим ителә торган күрсәткечләр составы
	1. Район Советының район бюджеты турындагы карарында бюджетның төп характеристикалары: бюджет керемнәренең тулаем күләме, бюджет чыгымнарның тулаем күләме, бюджет дефициты (профициты) булырга тиеш.
	2. Бюджет турындагы карар белән билгеләнәләр:
	бюджет керемнәре баш администраторларының исемлеге;
	бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш администраторлары исемлеге;
	бюджет ассигнованиеләрен чираттагы финнанс елына һәм пландагы чорга бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләренә, асбүлекләренә, максатчан маддәләргә (муниципаль программаларга һәм эшчәнлекнең программалы булмаган юнәлешләренә), чыгым төрләренең тө...
	бюджет ассигнованиеләрен чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга  шәһәр бюджеты средстволары белән төп идарә итүчеләргә, бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләренә, асбүлекләренә, максатчан маддәләргә, чыгым төрләренең төркемнәренә бүлгәләү;
	гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бирелә торган бюджет ассигнованиеләренең тулаем күләме;
	чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан ала торган һәм (яки) башка бюджетларга җибәрелә торган бюджетара трансфертлар күләме;
	чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга  бюджет расланган очракта шартлы раслана торган (расланган) чыгымнарның гомуми күләме пландагы чорның беренче елында –  бюджет чыгымнарының тулаем күләменең кимендә 2,5 проценты күләмендә (Россия Федерациясе б...
	чираттагы финанс елында һәм пландагы чорда бюджет дефицитын финанслау чыганаклары;
	чираттагы финанс елыннан соң һәм пландагы чорның алдагы елыннан соңгы елның 1 гыйнварына торышка муниципаль эчке бурычның өске чиге, шул исәптән, муниципаль гарантияләр буенча бурычларның югары чиген дә күрсәтеп;
	район бюджетының Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексына, район Советы карарларына туры китереп билгеләнгән башка күрсәткечләре;
	3. Район бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы күрсәткечләрен үзгәртү расланган бюджет ассигнованиеләрен арттыру яки кыскарту юлы белән яисә чыгымнарның ведомство структурасына өстәмә маддәләр һәм (яки) бюджет чыгымнары төрләренә бюджет ассигнова...
	4. Чираттагы финанс елыннан башлап, бюджетка кертергә (бюджетта чагылдырырга) тәкъдим ителә торган яңа керемнәрнең аерым төрләре (астөрләре) буенча бюджет керемнәрен, район Советының бюджет турындагы карары белән, тиешле бюджет ассигнованиеләреннән ты...
	3нче бүлек. РАЙОН БЮДЖЕТЫН КАРАУ ҺӘМ РАСЛАУ
	36нчы маддә. Район бюджеты турындагы карар проектын район Советы каравына кертү
	1. Район бюджеты турындагы проект карары Башкарма комитет тарафыннан район Советы каравына, район Советы карарларында билгеләнгән срокта, әмма агымдагы елның 15 ноябреннән дә соңга калмыйча, түбәндәге документлар һәм материаллар белән бер үк вакытта к...
	1) бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре;
	2) агымдагы финанс елының узган чорында шәһәрнең социаль-икътисадый үсешенең якынча нәтиҗәләре һәм агымдагы финанс елында районның социаль-икътисадый үсешенең көтелә торган нәтиҗәләре;
	3) шәһәр үсешенең социаль-икътисады үсеш фаразы;
	4) чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга районның консолидацияләнгән бюджетының төп характеристикаларына фаразлар (гомуми керем күләме, гомуми чыгым күләме, бюджет дефициты (профициты);
	5) бюджет проектына аңлатма язуы;
	6) бюджетара трансфертларны бүлгәләү методикалары (методикалар проектлары) һәм исәпләүләр;
	7) чираттагы финанс елыннан соң һәм пландагы чорның  елыннан соңгы елның (чираттагы финанс елы һәм аннан соңгы пландагы һәр ел) 1 гыйнварына торышка муниципаль бурычның өске чиге;
	8) агымдагы финанс елында бюджет үтәлешенең көтелә торган торышына бәяләмә;
	9) район Советы, Контроль-санау палатасы тарафыннан тәкъдим ителгән бюджет сметалары проектлары, күрсәтелгән органнарның бюджет сметасы проектларына мөнәсәбәттә Финанс-бюджет палатасы белән фикер каршылыклары килеп чыга калган очракта тәкъдим итү өчен...
	10) башка материаллар.
	Бюджет турындагы карар тарафыннан бюджет ассигнованиеләрен муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программалы булмаган юнәлешләренә бүлү расланган очракта, бюджет турындагы карар проектына муниципаль программаларның паспортлары да кушыла.
	Әгәр бюджет турындагы проектта бюджет ассигнованиеләрен чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга  шәһәр бюджеты средстволары белән төп идарә итүчеләргә, бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләренә, асбүлекләренә, максатчан маддәләргә, чыгым төрлә...
	37нче маддә. Шәһәр бюджеты проектын карау һәм аны раслау тәртибе
	8. Район Советының район бюджеты турындагы карары чираттагы финанс елының 1 гыйнварыннан үз көченә кермәсә:
	1) Финанс-бюджет палатасы ай саен бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчегә хисап чорындагы финанс елындагы бюджет ассигнованиеләренең һәм бюджет лимитларының уникедән бер өлешеннән артып китмәгән күләмдә бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкл...
	2) район Советының район бюджеты турындагы карары белән билгеләнгән башка күрсәткечләр хисап чорындагы финанс елына район Советының район бюджеты турындагы карары белән билгеләнгән күләмдә (нормативта) һәм тәртиптә кулланылалар;
	3) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына бюджетара трансфертлар бүлүнең һәм бирүнең хисап чоры финанс елында билгеләнгән тәртибе саклана.
	10. Әгәр шәһәр Советының шәһәр бюджеты турындагы карары финанс елы башланганнан соң өч ай узгач та үз көченә кермәсә, Финанс-бюджет палатасы                         бюджетның әлеге маддәнең 9нчы өлешендә билгеләнгән шартларда үтәлүен оештыра.
	Шул ук вакытта Финанс-бюджет палатасы хокуклы түгел:
	1) бюджет йөкләмәләре лимитларын һәм бюджет ассигнованиеләрен физик һәм юридик затларга Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексында билгеләнгән бюджет инвестицияләренә һәм субсидияләренә җиткерергә;
	2)  бюджет кредитлары бирергә;
	3) алдагы финанс елында һәр квартал исәбенә үзләштерүләр күләменең сигездән бер өлешеннән дә артыграк күләмдә үзләштерүләр башкарырга;
	4)  резерв фондлары булдырырга;
	Әлеге маддәнең 9 һәм 10нчы өлешләрендәге чикләүләр гавами норматив йөкләмәләр үтәүгә, муниципаль бурычны хезмәтләндерүгә һәм түләүне башкаруга кагылышлы  чыгымнарга тәэсир итмиләр.
	11. Әгәр район Советының бюджет турындагы карары финанс елы башланганнан соң үз көченә керсә, һәм бюджетны үтәү әлеге карар үз көченә кергәнгә кадәр әлеге маддәнең 9 һәм 10нчы өлешләренә туры китереп башкарыла, әлеге карар үз көченә кергәннән соң бер ...
	Әлеге карар проекты район Советы тарафыннан аны биргәннән алып 15 көннән дә артып китмәгән вакыт аралыгында карала һәм раслана.

	4нче бүлек.  РАЙОН БЮДЖЕТЫН ҮТӘҮ
	38нче маддә. Бюджет үтәүнең нигезләре
	1. Район бюджетын үтәү Башкарма комитет тарафыннан тәэмин ителә. Бюджет үтәүне оештыру  Финанс-бюджет палатасына йөкләнә.
	2. Бюджет касса һәм ведомстводагы чыгымнар берлеге нигезендә үтәлә.
	3. Бөгелмә районы муниципаль берәмлегендә бюджетны казна үтәве билгеләнә.
	39нчы маддә. Бүлгәләнгән шәһәр бюджеты тупланмасы
	1. Бүлгәләп язылган бюджетның җыелмасын төзү һәм раслау һәм аңа үзгәрешләр кертү тәртибе Финанс-бюджет палатасы җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
	2. Бүлгәләп язылган бюджетның җыелмасының расланган күрсәткечләре шәһәр Советының шәһәр бюджеты турындагы карарына туры килергә тиеш.
	Шәһәр Советы карарына үзгәрешләр кертү турында карар кабул ителгән очракта, Финанс-бюджет палатасы җитәкчесе җыелма бюджет язуларына үзгәрешләрне раслый.
	3. Бюджетны үтәү барышында бүлгәләп язылган бюджетның җыелмасы күрсәткечләре, Финанс-бюджет палатасы җитәкчесе карарларына туры китереп, бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертмичә дә үзгәртелергә мөмкин.
	1) гавами норматив йөкләмәләрне үтәү өчен бюджет ассигнованиеләре җитмәгән очракта – күрсәтелгән ассигнованиеләрнең гомуми күләмен, агымлдагы финанс елына район Советының бюджет турындагы карары белән расланган бюджет ассигнованиеләре күләменең 5 проц...
	2) бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләр (алар ведомствосындагы бюджет учреждениеләре) составы яки вәкаләтләре (функцияләре) үзгәргән очракта, җирле үзидарә органнарының үз вәкаләтләрен Россия Федерациясе бюджет системасындагы башка бюджет...
	3) агымдагы финанс елы һәм пландагы чор арасында бюджет ассигнованиеләрен кабат бүлгәләгән очракта –  чираттагы финанс елына һәм пландагы чорга район Советының район бюджеты турындагы карарында расланган чикләрдә, чираттагы финанс елына һәм пландагы ч...
	4) бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнарының аерым бүлекләре, асбүлекләре, максатчан маддәләре, төрләре буенча агымдагы елда муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә булган бюджет ассигнованиеләрен файдаланудагы экономия исәбенә арттыру очрагында – агымдагы ...
	5) Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекска туры китереп, муниципаль бурычны реструктуризацияләү үткәргән очракта;
	6) бюджетны үтәү барышында, бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиеләренең  гомуми күләме чикләрендә экономия барлыкка килгәндә,  бюджет дефицитын финанслау чыганакларының төрләре арасында тиешле финанс елына каралган бюджет ...
	чыгымнарның ведомство структурасына туры китереп расланган чыгымнар буенча бүлгәләп язылган бюджет тупланмасы күрсәткечләре үзгәргәндә, гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә һәм муниципаль бурычка хезмәт күрсәтүгә каралган бюджет ассигнованиеләренең ким...
	7) бюджет турындагы карарда расланган күләмнәрдән тыш, максатчан субсидияләр, субвенцияләр, һәм башка бюджетара трансфертлар алу очракларында.
	4. Бүлгәләп язылган бюджет тупланмасының чыгымнар буенча расланган күрсәткечләре чираттагы финанс елы башланганчы, бюджет средстволары белән эш итүче баш идарәчеләргә җиткерелә.
	5. Бүлгәләп язылган бюджет тупланмасына район бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиеләре кертелә, бюджетның бердәм счетында калган калдыклар белән идарә итү операцияләреннән башка.
	40нчы маддә. Касса планы
	1. Касса планы дигәндә, агымдагы елда  район бюджетына касса керемнәре  һәм район бюджетыннан касса чыгымнары фаразлары күз алдында тотыла.
	Касса планында бюджетның бердәм счетындагы калдык средстволар белән идарә итү операцияләрендә файдаланыла торган акча средстволарының чик күләме билгеләнә.
	2. Финанс-бюджет палатасы касса планын төзү һәм алып бару тәртибен, шулай ук бюджет средстволарын баш бүлүче, бюджет керемнәре баш администраторы, бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш администраторы тарафыннан касса планын төзү һәм алып бару өче...
	Касса планын төзү һәм алып бару Финанс-бюджет палатасы тарафыннан башкарыла.
	41нче маддә. Шәһәр бюджетының керемнәр буенча үтәлеше
	42нче маддә. Район бюджетының чыгымнар буенча үтәлеше
	1. Финанс-бюджет палатасы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодекс таләпләрен үтәгән хәлдә, район бюджетын чыгымнар буенча үтәү тәртибе билгеләнә.
	2. Чыгымнар буенча район бюджетын үтәү күздә тота:
	1) бюджет йөкләмәләрен кабул итүне;
	2) акчалата йөкләмәләрне раслауны;
	3) акчалата бурычларны түләүне санкцияләүне;
	4) акчалата йөкләмәләрне үтәүне раслауны.
	3. Бюджет средстволарын алучы аңа билгеләнгән бюджет йөкләмәләре лимитын кабул итеп ала.
	Бюджет средстволарын алучы бюджет йөкләмәләрен физик һәм юридик затлар белән, хосусый эшмәкәрләр белән муниципаль контрактлар яки Россия Федерациясе законнарына, башка хокукый актларга туры китереп эшләнгән башка килешүләр төзү юлы белән кабул итеп ал...
	4. Бюджет средстволарын алучы акча йөкләмәләрен район бюджеты средстволары исәбенә, түләүләрне санкцияләү өчен кирәк булган түләү документларына һәм башка документларга ярашлы рәвештә, ә оператив-эзләү чаралары  башкаруга бәйле булганнарын – түләү док...
	43нче маддә. Бюджетның бүлгәләп язу
	1. Бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләрнең (идарәчеләрнең) бюджетны бүлгәләп язуны төзү һәм алып бару тәртибе, аларга үзгәрешләр кертүне дә исәпкә алып, Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.
	Бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләрнең бюджетны бүлгәләп язулары бюджет язулары тупланмасы тарафыннан расланган бюджет ассигнованиеләренә һәм Башкарма комитет тарафынан расланган бюджет йөкләмәләре лимитларына туры китереп төзелә.
	Бюджет средстволары белән идарә итүчеләрнең бюджетны бүлгәләп язулары бюджет ассигнованиеләренә һәм бюджет йөкләмәләре лимитларына туры китереп төзелә.
	2. Бюджет язуларын раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү бюджет средстволары белән эш итүче баш идарәче (идарәче) тарафыннан башкарыла.
	Чыгымнар буенча бюджет язуларының күрсәткечләре ведомстводагы идарәчеләргә һәм бюджет средстволарын алучыларга чираттагы финанс елы башланганчы җиткерелә.
	Бюджет белән эш итүче баш идарәченең чыгымнар буенча расланган бюджет язулары күрсәткечләрен, бюджет бүлеп язулары тупланмасы күрсәткечләренә тәңгәл китереп, бюджет тупланмасына тиешле төзәтмәләрне кертми генә  үзгәртүгә юл куелмый.
	Бюджет белән эш итүченең чыгымнар буенча расланган бюджет язулары күрсәткечләрен, бюджет бүлеп язуларының төп билгеләүче күрсәткечләренә тәңгәл китереп, бюджет тупланмасына тиешле төзәтмәләрне кертми генә үзгәртүгә юл куелмый.
	44нче маддә. Район бюджетының бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча үтәлүе
	1. Район бюджетының бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча үтәлүе, Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә бюджетны ваклап язу тупланмасына туры китереп, бюджет дефицитын финанслау чыганакларының баш администраторы, администратор...
	2. Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиеләре исәбенә үтәлергә тиешле акча йөкләмәләрен санкцияләштерү Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
	45нче маддә. Бюджет сметасы
	Казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау тәртибенә туры китереп, җитәкчесенә аны раслау хокукы бирелгән казна учреждениесенең бюджет сметасы  күрсәткечләре  чыгым төрләренең элементлары (астөркемнәре һәм элементлары) кодлары буенча җиткерелгән бюд...
	46нчы маддә. Финанслауның чик күләмнәре
	1. Чыгымнар буенча район бюджетын үтәүне оештырган вакытта Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә, агымдагы финанс елының тиешле чорында акчалата йөкләмәләрне түләүнең чик күләмен (финанслауның чик күләмен) раслау һәм ба...
	2. Финанслауның чик күләме тулаем алганда, баш идарәче-бүлүчегә, бүлүчегә һәм бюджет средстволарын алучыга мөнәсәбәттә ай саен яки квартал саен яки агымдагы финанс елының башыннан алып, баш идарәче-бүлүче, бүлүче һәм бюджет средстволарын алучы заявкал...
	47нче маддә. Район бюджетын үтәгәндә  бюджет турындагы карарда расланганнан артыграк алынган факттагы керемнәрне файдалану
	1. Район бюджетын үтәгәндә бюджет турындагы карарда расланганнан артыграк алынган факттагы керемнәр Финанс-бюджет палатасы тарафыннан агымдагы финанс елына һәм пландагы чорга бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертми генә, муниципаль үзләштерүләрдә к...
	2. Субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар һәм физик һәм юридик затлардан кергән максатчан  тиген керемнәре, шул исәптән бюджетка Россия Федерациясе Бюджет турындагы кодексында билгеләнгән тәртиптә бюджетка керә торган, керем турынд...
	48нче маддә. Агымдагы финанс елын төгәлләү
	Агымдагы финанс елында бюджетны үтәү операцияләрен төгәлләү, Россия Бюджет турындагы Кодексы таләпләренә туры китереп, Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

	5нче бүлек. БЮДЖЕТ ХИСАБЫН ТӨЗҮ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҮ,
	КАРАУ ҺӘМ РАСЛАУ
	49нчы маддә.  Бюджет исәбенең, бюджет хисабының нигезләре һәм бюджет хисабын төзү
	5. Бюджет средстволары белән эш итүче төп идарәчеләр, бюджет керемнәренең баш администраторлары, бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш администраторлары (алга таба – бюджет средстволары администраторлары) ведомстводагы бюджет средстволарын алучыл...
	Шәһәр бюджетының баш администраторлары җыелма бюджет хисабын алар билгеләгән срокта Финанс-бюджт палатасына тапшыралар
	6. Шәһәрнең бюджет хисабы Финанс-бюджет палатасы тарафыннан бюджет средстволары баш администраторларының җыелма бюджет хисабы нигезендә төзелә.
	7. Шәһәрнең бюджет хисабы еллык булып санала. Бюджет үтәлү турындагы хисап квартал саен булып тора.
	Район бюджетын үтәү турында еллык хисап район Советы карарлары белән расланырга тиеш.
	50нче маддә. Район бюджетын үтәү турында еллык хисапны тышкы тикшерү
	1. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап аны район Советында караганга кадәр,  тышкы тикшерү узарга тиеш, ул  үз эченә бюджет средстволары баш администраторларының бюджет хисабын тышкы тикшерүне һәм бюджет үтәлеше турындагы еллык хисапны әзер...
	2. Шәһәр бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап Контроль-санау палатасы тарафыннан башкарыла.
	3.  Контроль-санау палатасына Башкарма комитет тарафыннан тышкы тикшерү өчен биреләләр:
	4. Башкарма комитет район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны йомгак әзерләү өчен агымдагы елның 1 апреленнән дә соңга калмыйча бирә. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапның йомгагын әзерләү бер айдан да артык булмаган вакыт эчендә ба...
	5. Шәһәр бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапның йомгагы Контроль-санау палатасы тарафыннан район Советына, бер үк вакытта Башкарма комитетка бирелә
	51нче маддә. Район бюджетын үтәү турында еллык хисапны шәһәр Советы каравына бирү, карату һәм раслату
	1. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны тәкъдим итү, карау һәм раслау тәртибе, Россия Федерациясе Бюджет турындагы Кодексына туры китереп, район Советы тарафыннан билгеләнә.
	2. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап белән бер үк вакытта Башкарма комитет тарафыннан биреләләр:
	1) район Советының бюджет үтәлеше турындагы карар проекты;
	2) резерв фонды ассигнованиеләренең үтәлеше турында хисап;
	3) бюджет кредитлары бирү һәм түләү турында хисап;
	4) эчке бурычларның торышы турында хисап;
	5) аңлатма язуы;
	6) бюджет законнарында каралган башка документлар һәм материаллар.
	Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисапны карау нәтиҗәләреннән чыгып, район Советы бюджет үтәлеше турындагы хисапны я кабул итү, я кабул итүдән баш тарту турында карар кабул итә.
	Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап район Советы карары белән кире кагылган очракта, ул мәгълүматларны ышандырырлык түгел итеп һәм тулы булмаган хәлдә чагылдыу фактларын бетерү өчен һәм бер айдан да соңрак булмаган срокта кабат бирү шарты б...
	4. Район бюджетының үтәлеше турындагы еллык хисап район Советына агымдагы елның 1 маеннан да калмыйча тәкъдим ителә.
	52нче маддә. Район бюджетын үтәү турындагы карар
	1. Район бюджетын үтәү турындагы карар белән, бюджетның еллык керемнәре, чыгымнары, дефициты (профициты) күләмнәрен күрсәтеп, агымдагы финанс елында бюджет үтәлеше турындагы хисап та раслана.
	2. Район бюджетын үтәү турындагы карарга аерым кушымталар итеп финанс елы өчен түбәндәге күрсәткечләр раслана:
	1) бюджет керемнәре классификациясе кодлары буенча бюджет керемнәренең;
	2) керемнәрнең төрләре, керемнәрнең астөрләре, дәүләт идарәсе секторының бюджет керемнәренә карый торган операцияләре классификацияләре буенча бюджет керемнәренең ;
	3) тиешле бюджет чыгымнары ведомство структуралары буенча бюджт чыгымнарының;
	4) бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм асбүлекләре буенча бюджет чыгымнары;
	5) бюджет дефицитын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары буенча бюджет дефицитын финанслау чыганакларының;
	6) бюджет дефицитын финанслау чыганакларының төркемнәре, астөркемнәре, маддәләре, төрләре, дәүләт идарәсе секторы операцияләре классификациясенең бюджет дефицитын финанслау чыганаклары төрләре буенча бюджет дефицитын финанслау чыганакларының.
	Район бюджетын үтәү турындагы карар белән шулай ук район бюджетын үтәү өчен район Советы карарлары белән билгеләнгән башка күрсәткечләр дә раслана.



