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Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл ж;ирлегендэ бюджет 
тозелеше Ьзм бюджет процессы 
турындагынигезлэмэгэ узгэрешлэр 
керту турында

Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн Россия Федерациясе Бюджет кодексына 
Ьэм «Россия Федерациясе Бюджет кодексына дэулэт (муниципаль) финанс 
контролен, эчке финанс контролен Ьэм эчке финанс аудитын камиллэштеру 
елешендэ узгэрешлэр керту турында 11 2019 елныц 26 июлендэге 199-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезлэмэлэренэ туры китеру максатларында»,

Зирекле авыл зцирлеге советы карар итте:

1.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлегенец 2015 елныц 25 гыйнварындагы 137А номерлы карары белэн расланган 
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлегендэ бюджет тозелеше Ьэм бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ 
тубэндэге эчтэлекле узгэрешлэр кертергэ::
- 8 нче статьяныц 3 нче пункт бнчы авбзацында. "бюджет акчаларыныц баш 
администраторлары сузлэрен-“бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет 
керемнэренец баш администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларыныц баш администраторлары (алга таба - бюджет акчаларыныц баш 
администраторлары) -сузлэренэ алыштырырга,“эчке финанс тикшеруе Ьэм 
сузлэрен тешереп калдырырга.;
-13 нче статьяныц 3,4нче абзацында «алынган» сузлэрен "жэлеп ителгэн" сузенэ 
алмаштырырга»;
13 нче статьяныц 5,12 нче абзацлары, уз кочлэрен югалткан дип танырга,
13 нче статьяныц 17-19 нчы абзацларынтубэндэге редакциядэ бирергэ:

«Агымдагы финанс елы башына жирле бюджет акчаларыныц калдыклары:
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муниципаль юл фондынын, хисап финанс елында файдаланылмаган бюджет 
ассигнованиелэре кулэмендэ агымдагы финанс елында муниципаль юл фондыныц 
бюджет ассигнованиелэрен арттыруга, шулай ук муниципаль берэмлекнец 
вэкиллекле органыныц хокукый акты белэн билгелэнэ торган кулэмдэ агымдагы 
финанс елында, вакытлыча касса езеклеклэрен каплауга, Ьэм муниципаль берэмлек 
исеменнэн товарлар белэн тээмин итугэ, эшлэр башкаруга, хезмэтлэр курсэтугэ 
,муниципаль контрактлар тезугэ ,муниципаль берэмлек исеменнэн тезелгэн бюджет 
ассигнованиелэрен арттыруга юнэлдерелэ алалар, финанс хисап елында бирелуе 
курсэтелгэн субсидиялэр алучыларныц финанс тээминаты чыганагы булган 
акчалата йеклэмэлэрен элеге максатларга файдаланылмаган бюджет 
ассигнованиелэренец калдыгы суммасыннан артмаган кулэмдэ ,тулэу ечен кирэкле 
сумма чиклэрендэ финанс хисап елында юридик затларга субсидиялэр биругэ, 
бюджет ассигнованиелэре курсэтелгэн максатларга финанс хисап елында 
файдаланылмаган бюджет ассигнованиелэре калдыгы суммасыннан артмаган 
кулэмдэ тулэнергэ тиеш.;;
муниципаль берэмлек бурыч алуларыныц элеге Кодекс нигезендэ бурыч 
тотрыклылыгыныц уртача яисэ тубэн дэрэжэсе булган заемчылар торкеменэ 
кертелгэн гомуми суммасыннан артып киту кулэмендэ ,жирле бюджет кытлыгын 
финанслауга юнэлдерелгэн чараларныц гомуми суммасыннан ,йэм хисап финанс 
елы йомгаклары буенча муниципаль берэмлекнец бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
кулэмнэреннэн артып китмэгэн, агымдагы финанс елында муниципаль берэмлекнец 
бурыч йеклэмэлэрен киметуче тулэулэрне гамэлгэ ашыруга жибэрелэ.»;

- 13 нче статьяны тубэндэге эчтэлекле абзац белэн тулыландырырга:
«Жирле бюджет кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертелэ: 
максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннэн 

чит ил валютасында жэлеп ителгэн Ьэм муниципаль берэмлек тарафыннан тулэнгэн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма;

муниципаль гарантиялэрне утэу гарантныц принципалга карата регресс талэбе 
хокукы барлыкка килугэ китерсэ, максатчан чит ил кредитларын куллану 
кысаларында Россия Федерациясенэ бирелгэн чит ил валютасында муниципаль 
берэмлек гарантиялэрен утэугэ жибэрелэ торган акчалар кулэме.»;

32 статьяныц 2олешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"Авыл жирлеге башкарма комитеты, агымдагы елныц 1 апреленнэн дэ соцга 
калмыйча, бэялэмэ эзерлэу ечен, жирлек бюджеты утэлеше турында хисап 
тапшыра. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисап белэн бер ук вакытта аца 
бюджет утэлешенэ Ьэм бюджет хисаплылыгына анализ ясалган ацлатма язуы, 
дэулэт (муниципаль) биременец утэлеше Ьэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдалануныц башка нэтижэлэре турында белешмэлэр, карар проекты Ьэм жирлек 
Советына жирлек бюджеты утэлеше турында еллык хисап белэн бер ук вакытта 
тапшырылырга тиешле башка документлар тапшырыла. Жирлек бюджеты утэлеше 
турындагы еллык хисапка бэялэмэ эзерлэу эшлэре бер айдан да артмаган вакытта 
башкарыла. Жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка нэтижэ бер ук 
вакытта жирлек Советына,Жирлекнец башкарма комитетына район Контроль-хисап 
палатасы тарафыннан тапшырыла.»;
32 нче статьяныц 3 нче пункты 2 нче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
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«Бюджет утэлеше турындагы еллык хисап белэн бер ук вакытта аца бюджет 
утэлешенэ Бэм бюджет хисаплылыгына анализ ясалган ацлатма язуы, дэулэт 
(муниципаль) заданиесенец утэлеше Ьэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдалануныц башка нэтижэлэре турында белешмэлэр, жирлек Советыньщ 
бюджеты утэлеше турында карар проекты, жирлек бюджеты утэлеше турында 
башка бюджет хисаплылыгы, Россия Федерациясе бюджет законнарында каралган 
башка документлар тапшырыла.»;

-33 нче статья 1 нче булектэн. «бюджет хокук монэсэбэтлэре елкэсендэ» сузлэрен 
тешереп калдырырга.

2. Элеге карарны Зирекле авыл жирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районы Зирекле авыл жирлеге Советы бинасында мэгълумат стендында 
урнаштырырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам. 

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль ра “ 
Зирекле авыл жирлеге баш 
Совет Рэисе В.А.Данилова


