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Татарстан Республикасы Огерrке
муниципаль районында бюдяtет
процессы турындаш Еигезлэмэне

расJlау хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Ресгryбликасы Бюджет
кодексы, <Россия Федерациясенда жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турындa> 200З елныц б октябрендэге l3 l -ФЗ номерJIы Федераль закон
нигезендэ, Огерrrqе муниципаль районында бюдяtет процессын гамэлга ашыруныц
хокукый нигезлэрен, эчтэлеген haM механизмын билгелау, l4иртlе бюджет
керемнэрен формалаштыру, муниципаль бурыч алулар hэм муниципаль бурыч
белэн идарэ иту нигезлэрен билгелэу максатыннан, Татарстан Республикасы Огерlце
муниципаль районы Советы КАРАР БИР,ЩЕ:

1. Кушымтадагы Татарстан Республикасы Огертlе муниttипаль районьlнца
бюджет лроцессы ryрында Нигезлэмэне расларга.

2. Огерже муниципаJlь районы Советыныц 201З елныц 15 ноябреrrдэге 28-5

номерлы "Огерще муниципаль районында бюджет лроцессы турындагы
нигезпэмэне раслау турында" карарны 2020 елныц 1 гыйнварыннан yз кочен
югаlткан дип танырга.

3. Олеге карар нигезлэмэлэре 2020 елга haM 2021,2022 еллар план чорына
бюджетган башлап, район бюджетын тозегэндэ hэм yтэгэнда барлыкка килгэн хокук
монэсэбэтлэрена карата кулланыла.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы Эгертlе муниципаль районы
уставында билгелэнган тартипта бастырьш чыгаръцга, цулай ук Татаротан
Республикасы Этертlе муниципаль районыныц расми сайтында hэм Татарстан
Респубпикасы хокукый мэгьлyмат расми портаJIында <Интернет> мэьл\ц,lат-
телекоммуникация ч9лтэрендэ урнаштырырга.

5. Олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн гамэлга керэ дип билгеларга.
6. Карарныц yтэлешен тикrлереп торуны Татарстан Республикасы Огерх{е

муниципаль районы Советыныц Бю ар hэм финанслар буенча даими
комитетына йоклэргэ.
Муниципаль район Башлыгы,
совет Рэисе в. в. мАкАров



Татарстан Республикасы 
герҗе муниципаль 

районы Советының 
2019 елның “22” октябре 40 1 
номерлы карары бел н 
РАСЛАНГАН

Татарстан Республикасы 
герҗе муниципаль районында 

бюджет процессы турында  Нигезл м  

1 БҮЛЕК. Гомуми нигезл м л р 

1 статья. Бюджет процессының хокукый нигезе 
1. леге Нигезл м  Россия Федерациясе Бюджет законнары, «Россия 

Федерациясенд  җирле үзидар  оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 
елның 6 октябренд ге 131 ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидар  турында» 2004 елның 28 июленд ге 45 ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы « герҗе 
муниципаль районы» муниципаль бер млеге Уставы, шулай ук Татарстан 
Республикасы герҗе муниципаль районының башка муниципаль хокукый актлары 
нигезенд  эшл нде, бюджет хокук мөн с б тл ре субъектлары арасында, шулай ук 

герҗе муниципаль районында (алга таба  муниципаль бер млек) муниципаль 
бурыч алулар һ м муниципаль бурыч бел н идар  итү процессында аның үт лешен 
төзү, карау, раслау, үт ү һ м тикшереп торуны көйли.

2. леге Нигезл м д  кулланыла торган төшенч л р һ м терминнар Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында билгел нг н м гън д  кулланыла.

2 статья. Муниципаль бер млек бюджетының хокукый р веше 
1. Муниципаль бер млек бюджеты (алга таба  бюджет) һ м аның үт леше 

турындагы хисап Татарстан Республикасы герҗе муниципаль районы Советы 
(алга таба  Совет) карары р вешенд  зерл н  һ м раслана.

2. Бюджет турында карар аңа кул куйганнан соң 10 көнн н д  соңга калмыйча 
билгел нг н т ртипт  р сми бастырып чыгарылырга тиеш.

3 статья. Россия Федерациясе бюджет классификациясе коды
1. Бюджет в кал тл рен  Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану т ртибен бюджетка кагылышлы өлешенд  билгел ү, детальл штерү һ м 
билгел ү кер .

2. Бюджет керемн ренең Баш администраторлары Исемлеге (подвиды) район 
бюджеты турында район Советы карары бел н раслана.

Татарстан Республикасы герҗе муниципаль районының финанс бюджет 
палатасы (алга таба  финанс бюджет палатасы) җирле үзидар  органнары һ м (яки) 
алар карамагындагы казна учреждениел ре Баш администраторлары булып торган 
керемн р төрл ре буенча ярд мче кодлар исемлеген раслый.



Район бюджеты акчаларын баш бүлүчел р Исемлеге Ведомство структурасы 
составында район бюджеты турында район Советы карары бел н билгел н .

Бүлек, бүлекч л р, максатчан статьялар (муниципаль программалар һ м 
эшч нлекнең программалы булмаган юн лешл ре), төркемн р (төркемн р һ м 
төркемч л р), район бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы составында 
район бюджеты турында район Советы карары бел н й  район бюджетының 
җыелма бюджет язмасы бел н билгел нг н очракларда район бюджеты 
чыгымнарының ведомство структурасы составында раслана.

Җирле үзидар  органнары эшч нлеге өлк сен , юн лешен  ачык норматив 
йөкл м г , бюджетара трансфертка район бюджеты чыгымнарының максатчан 
статьяларының уникаль кодлары бирел .

Район бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары исемлеге һ м кодлары, 
г р РФ БК башкасы билгел нм г н булса, район бюджетын төзү һ м төзүне 

гам лг  ашыручы Финанс бюджет палатасы тарафыннан билгел н .
Максатчан билгел нешт ге бюджетара субсидиял р, субвенциял р һ м башка 

бюджетара трансфертлар ис бен  гам лг  ашырыла торган район бюджеты 
чыгымнарының максатчан статьялары исемлеге һ м кодлары район бюджетын 
төзүне һ м башкаруны гам лг  ашыручы Финанс бюджет палатасы тарафыннан 
билгел нг н т ртипт  билгел н , шуннан күрс телг н бюджетара субсидиял р, 
субвенциял р һ м максатчан билгел нешт ге башка бюджетара трансфертлар 
бирел .

Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 
администраторлары Исемлеге район Советы карары бел н раслана.

Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исемлеге район бюджеты 
турында район Советы карары бел н раслана.

4 статья. Бюджет процессы принциплары һ м этаплары 
1. Муниципаль бер млект  бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы бел н билгел нг н Россия Федерациясе бюджет системасы принципларына 
нигезл н .

2. Бюджет процессының төп этаплары булып тора:
 бюджет проектын төзү;
 бюджетны карау һ м раслау;
 бюджет үт леше;
 муниципаль финанс контролен тормышка ашыру.

5 статья. Бюджет процессында катнашучылар һ м аларның бюджет 
в кал тл ре 

1. Бюджет процессында катнашучылар булып торалар:
1) герҗе муниципаль районы башлыгы (алга таба район башлыгы);
2) Совет;
3) ТР герҗе муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба Башкарма 

комитет);
4) герҗе муниципаль районының Финанс бюджет палатасы(алга таба финанс

бюджет палатасы);



5) герҗе муниципаль районының Контроль хисап палатасы (алга таба
районның Контроль хисап палатасы);

6) бюджет акчаларын баш бүлүчел р (бүлүчел р) ;
7) бюджет керемн ренең Баш администраторлары (администраторлары) ;
8) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

(администраторлары) ;
9) бюджет акчаларын алучылар.
2. Совет бюджетны һ м аның үт леше турындагы хисапны карый һ м раслый, 

Совет тарафыннан уздырыла торган тыңлаулар барышында һ м депутат тал пл рен  
б йле р вешт , советның эш төркемн ре утырышларында бюджет үт лешенең 
аерым м сь л л рен карау барышында тикшереп торуны гам лг  ашыра, тышкы 
муниципаль финанс тикшерүе органнарының хокукый статусын формалаштыра һ м 
билгели, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясенд  җирле 
үзидар  оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябренд ге 
131 ФЗ номерлы Федераль закон нигезенд  башка в кал тл рне гам лг  ашыра.», 
«Россия Федерациясе субъектларының һ м муниципаль бер млекл рнең контроль
хисап органнарын оештыруның һ м аларның эшч нлегенең гомуми принциплары 
турында» 2011 елның 7 февраленд ге 6 ФЗ номерлы Федераль закон , Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

герҗе муниципаль районы муниципаль бер млеге Уставы (алга таба  Устав), 
леге Нигезл м  бел н.

Россия Федерациясе Конституциясенд , Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында, Россия Федерациясенең һ м Татарстан Республикасының башка 
норматив хокукый актларында билгел нг н бюджет м сь л л ре буенча аның 
компетенциясе чикл ренд  советка аның в кал тл рен т эмин итү өчен кир кле 
барлык м гълүмат Башкарма комитет тарафыннан тапшырылырга тиеш.

3. Башкарма комитет бюджет проектын төзүне т эмин ит , аны кир кле 
документлар һ м материаллар бел н Совет раславына керт , бюджетара 
трансфертларны бүлү методикасын һ м (яки) бирү т ртибен эшли һ м раслый, 
бюджет үт лешен һ м бюджет хисаплылыгын төзүне т эмин ит , бюджет үт леше 
турында хисапны Совет раславына тапшыра, Муниципаль бурыч бел н идар  итүне 
т эмин ит , Россия Федерациясе Бюджет кодексында, леге Нигезл м д  һ м (яис ) 
алар нигезенд  кабул ител  торган бюджет хокук мөн с б тл рен җайга сала торган 
муниципаль хокукый актларда билгел нг н башка в кал тл рне гам лг  ашыра.

4. Районның финанс бюджет палатасы бюджет проектын төзи, аны кир кле 
документлар һ м материаллар бел н советка кертү өчен тапшыра, бюджет үт лешен 
оештыра, бюджет хисаплылыгын төзү т ртибен билгели, Россия Федерациясе 
Бюджет кодексында, леге Нигезл м д  һ м (яис ) алар нигезенд  кабул ител  
торган бюджет хокук мөн с б тл рен җайга сала торган муниципаль хокукый 
актларда билгел нг н башка бюджет в кал тл рен гам лг  ашыра.

5. Районның контроль хисап палатасы түб нд ге бюджет в кал тл рен гам лг  
ашыра:

җирле бюджет үт лешен контрольд  тоту;
җирле бюджет проектларына экспертиза;
җирле бюджет үт леше турындагы еллык хисапны тышкы яктан тикшерү;
җирле бюджет акчаларын, шулай ук җирле бюджет тарафыннан Россия 



Федерациясе законнарында каралган башка чыганаклардан алына торган акчаларны 
файдалануның законлылыгын, н тиҗ лелеген (н тиҗ лелеген һ м экономлылыгын) 
тикшереп торуны оештыру һ м гам лг  ашыру т ртибен раслау;

муниципаль милект  булган, шул ис пт н муниципаль бер млек 
карамагындагы интеллектуаль эшч нлек н тиҗ л ре һ м индивидуализация 
чаралары бел н саклана торган мөлк т бел н идар  итү һ м идар  итүнең 
билгел нг н т ртибен үт үне тикшереп тору;

җирле бюджет акчалары ис бенн н салым һ м башка ташламалар һ м 
өстенлекл р, бюджет кредитлары бирүнең н тиҗ лелеген б ял ү, шулай ук 
муниципаль гарантиял р һ м йөкл м л р бирү яки йөкл м л рне үт үне җирле 
бюджет һ м муниципаль милект ге мөлк т хисабына юридик затлар һ м ш хси 
эшкуарлар тарафыннан башкарыла торган алыш бирешл р буенча башка ысуллар 
бел н т эмин итү турындагы законнарны б ял ү;

муниципаль бер млекнең чыгым йөкл м л рен , шулай ук муниципаль 
программаларга кагылышлы өлешенд  муниципаль хокукый актлар проектларына 
финанс икътисадый экспертиза (финанс икътисадый нигезл м л рнең нигезлелеген 
д  кертеп) ;

муниципаль бер млект  бюджет процессын анализлауга һ м аны 
камилл штерүг  юн лтелг н т къдимн р зерл ү;

муниципаль бер млекнең в киллекле органына һ м муниципаль бер млек 
башлыгына үтк релг н тикшерү һ м эксперт аналитик чараларның н тиҗ л ре 
турында м гълүмат зерл ү һ м мондый м гълүмат тапшыру (статья 2007 елның 2 
августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенд );

в кал тл р чикл ренд  коррупцияг  каршы көр шк  юн лдерелг н чараларда 
катнашу;

герҗе муниципаль районы составына керүче җирлекл р бюджетларына 
керг н герҗе муниципаль районы бюджеты акчаларын куллануның 
законлылыгын, н тиҗ лелеген (н тиҗ лелеген һ м экономлылыгын) контрольд  
тоту;

тышкы муниципаль финанс тикшерүе өлк сенд  федераль законнарда, Россия 
Федерациясе субъекты законнарында, муниципаль бер млекнең в киллекле органы 
уставында һ м норматив хокукый актларында билгел нг н башка в кал тл р.

леге пунктта каралган район Контроль хисап палатасының бюджет 
в кал тл ре «Россия Федерациясе субъектларының һ м муниципаль 
бер млекл рнең контроль хисап органнарын оештыруның һ м аларның 
эшч нлегенең гомуми принциплары турында»2011 елның 7 февраленд ге 6 ФЗ 
номерлы Федераль законда билгел нг н нигезл м л рне үт п гам лг  ашырыла.

6. Бюджет средстволарын баш бүлүче:
расланган бюджет ассигнованиел ре һ м бюджет йөкл м л ре лимитлары 

нигезенд  бюджет акчаларын файдалануның н тиҗ лелеген, адреслылыгын һ м 
максатчан характерын т эмин ит ;

үзен  караган бюджет акчаларын алучылар һ м аннан файдаланучылар 
исемлеген төзи;

расланган бюджет йөкл м л ре лимитлары һ м бюджет ассигнованиел ре 
чикл ренд  үт лерг  тиешле чыгым йөкл м л ре реестрын алып бара;

бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыруны гам лг  ашыра, бюджет 



ассигнованиел ренең нигезл нүен т шкил ит ;
бюджет язмасын төзи, раслый һ м алып бара, бюджет ассигнованиял рен, 

ведомство карамагындагы бүлүчел рг  һ м бюджет акчаларын алучыларга бюджет 
йөкл м л ре лимитларын бүл  һ м бюджетның тиешле өлешен үти.;

бюджет йөкл м л ре лимитларын Формалаштыру һ м үзг ртү буенча 
т къдимн р керт ;

җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һ м үзг ртү буенча т къдимн р керт ;
казна учреждениел ре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның бюджет 

сметаларын раслау т ртибен билгели;
муниципаль биремн р формалаштыра һ м раслый;
максатчан билгел неше булган бюджетара субсидиял рне, субвенциял рне һ м 

башка бюджетара трансфертларны, шулай ук леге Кодекста билгел нг н башка 
субсидиял рне һ м бюджет инвестициял рен алучылар тарафыннан бирелг нд  
билгел нг н шартларны, максатларны һ м т ртипне үт үне т эмин ит ;

бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет Хисабын формалаштыра;
бюджет акчаларын алучыларның акчалата йөкл м л ре буенча муниципаль 

бер млек исеменн н җавап бир ;
Россия Федерациясе Бюджет кодексында, леге Нигезл м д  һ м алар 

нигезенд  кабул ител  торган, бюджет хокук мөн с б тл рен җайга сала торган 
муниципаль хокукый актларда билгел нг н башка бюджет в кал тл рен гам лг  
ашыра;

эчке финанс контролен гам лг  ашыра:
Россия Федерациясе Бюджет законнары, бюджет хокук мөн с б тл рен җайга 

сала торган башка норматив хокукый актлар, д үл т (муниципаль) ихтыяҗларын 
т эмин итү өчен товарлар, эшл р, хезм т күрс түл р сатып алуга, бюджет 
хисаплылыгын төзү һ м бюджет ис бен алып бару чыгымнарын да кертеп, бюджет 
акчаларын баш бүлүче һ м Аңа буйсынучы бюджет акчаларын алучылар 
тарафыннан бюджет акчаларын алып бару чыгымнарын да кертеп, чыгымнар буенча 
бюджет төзү һ м үт үнең эчке стандартларын һ м процедураларын үт ү (статья 
2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясенд );

бюджет чараларын куллануның н тиҗ лелеген һ м н тиҗ лелеген арттыру 
чараларын зерл ү һ м оештыру.

7. Бюджет чараларын бүлүче:
тиешле чыгымнарны планлаштыруны гам лг  ашыра;
бюджет ассигнованиел рен, бюджет йөкл м л ре лимитларын ведомство 

карамагындагы бүлүчел рг  һ м (яки) бюджет акчаларын алучыларга бүл  һ м 
бюджетның тиешле өлешен башкара;

бюджет язмасын Формалаштыру һ м үзг ртү буенча бюджет акчаларын баш 
бүлүчег  т къдимн р керт ;

максатчан билгел неше булган бюджетара субсидиял рне, субвенциял рне һ м 
башка бюджетара трансфертларны, шулай ук леге Кодекста билгел нг н башка 
субсидиял рне һ м бюджет инвестициял рен алучылар тарафыннан бирелг нд  
билгел нг н шартларны, максатларны һ м т ртипне үт үне т эмин ит ;

бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан билгел нг н очракта һ м т ртипт  
бюджет акчаларын баш бүлүченең үз карамагындагы аерым бюджет в кал тл рен 



гам лг  ашыра.
8. Бюджет акчаларын алучы түб нд ге бюджет в кал тл рен  ия:
бюджет сметасын төзи һ м башкара;
җиткерелг н бюджет йөкл м л ре лимитлары һ м (яис ) бюджет 

ассигнованиел ре чикл ренд  бюджет йөкл м л рен кабул ит  һ м (яис ) үти;
үзен  каралган бюджет ассигнованиел рен куллануның н тиҗ лелеген, 

максатчан характерын т эмин ит ;
бюджет акчаларын баш бүлүчег  (бүлүчег ) бюджет язмасын үзг ртү буенча 

тиешле т къдимн р керт ;
бюджет ис бен алып бара (бюджет ис бен алып баруны т эмин ит );
бюджет Хисабын формалаштыра (бюджет хисаплылыгын формалаштыруны 

т эмин ит ) һ м бюджет акчаларын алучының бюджет хисаплылыгын бюджет 
акчаларын баш бүлүчег  (бүлүчег ) тиешле р вешт  тапшыра;

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, леге Нигезл м  һ м алар нигезенд  
кабул ителг н, бюджет хокук мөн с б тл рен җайга сала торган муниципаль 
хокукый актларда билгел нг н башка в кал тл рне гам лг  ашыра.

9.Бюджет керемн ре баш администраторы:
бюджет керемн ре администраторлары исемлеген төзи;
урта сроклы финанс планын һ м (яки) бюджет проектын төзү өчен кир кле 

белешм л р бир ;
касса планын төзү һ м алып бару өчен м гълүмат бир ;
бюджет керемн ре баш администраторының бюджет Хисабын формалаштыра 

һ м тапшыра;
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемн ре чыганаклары 

исемлеге нигезенд  бюджет керемн ре чыганаклары реестрын алып бара;
Россия Федерациясе Хөкүм те тарафыннан билгел нг н мондый методикага 

карата гомуми тал пл р нигезенд  бюджетка керемн рне фаразлау методикасын 
раслый;

леге Кодекста һ м аның нигезенд  кабул ител  торган, бюджет хокук 
мөн с б тл рен җайга сала торган норматив хокукый актларда (муниципаль 
хокукый актларда) билгел нг н башка бюджет в кал тл рен гам лг  ашыра;;

Россия Федерациясе Бюджет законнары, бюджет хокук мөн с б тл рен җайга 
сала торган башка норматив хокукый актлар, керемн р буенча бюджет төзү һ м үт ү 
процедураларын һ м эчке стандартларны һ м процедураларын, бюджет 
хисаплылыгын төзү һ м бюджет ис бен алып бару буенча бюджет керемн ренең 
баш администраторы һ м бюджет керемн ренең ведомствога караган 
администраторлары тарафыннан билгел нг н эчке финанс контролен гам лг  
ашыра.

10. Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторы:
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары исемлеген 

төзи;
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемн рне һ м түл үл рне 

планлаштыруны (фаразлауны) гам лг  ашыра;
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын түл ү өчен билгел нг н 

ассигнованиел рне аның карамагына бүлеп бирелг н ассигнованиел рд н 
файдалануның адреслылыгын һ м максатчан характерын т эмин ит ;



бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторларына караган 
бюджет ассигнованиел рен бүл  һ м бюджетның тиешле өлешен башкара;

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторының бюджет 
Хисабын формалаштыра;

Россия Федерациясе Хөкүм те тарафыннан билгел нг н мондый методикага 
карата гомуми тал пл р нигезенд  бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 
буенча керемн рне фаразлау методикасын раслый;

бюджет ассигнованиел ренең нигезл нүен т шкил ит ;
Россия Федерациясе Бюджет законнары, бюджет хокук мөн с б тл рен җайга 

сала торган башка норматив хокукый актлар, бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары буенча бюджет төзү һ м үт үнең эчке стандартларын һ м 
процедураларын, бюджет хисаплылыгын төзү һ м бюджет ис бен алып бару 
чыганакларының баш администраторы һ м бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларының ведомствога караган администраторлары тарафыннан билгел нг н 
эчке финанс контролен гам лг  ашыра.

11. Бюджет акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең), бюджет керемн ре баш 
администраторының (администраторының), эчке финанс тикшерүен һ м эчке 
финанс аудитын гам лг  ашыру буенча бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 
баш администраторының (администраторының) бюджет в кал тл ре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы нигезенд  билгел н .

6 статья. Бюджет керемн ре 
1. Бюджет керемн ре Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар һ м 

җыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары һ м башка м җбүри түл үл р 
турындагы законнар һ м Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, салымнар һ м 
җыемнар турындагы Татарстан Республикасы законнары, салымнар һ м җыемнар 
турындагы Советның норматив хокукый актлары нигезенд  төзел .

2. Җирле салымнар турында карарларга үзг решл р кертү турында Совет 
карарлары, бюджет хокук мөн с б тл рен җайга сала торган, чираттагы финанс 
елында һ м план чорында үз көчен  кер  торган җирле бюджетлар керемн рен 
үзг ртүг  китер  торган Совет карарлары Чираттагы финанс елына һ м план чорына 
бюджет турында карар проекты советка кертелг нче 7 көнн н д  соңга калмыйча 
кабул ителерг  тиеш.

7 статья. Бюджет чыгымнары 
1. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары чыгымнарын 

формалаштыру Федераль д үл т хакимияте органнары, Татарстан Республикасы 
д үл т хакимияте органнары һ м җирле үзидар  органнары в кал тл рен Россия 
Федерациясе законнары, халыкара һ м башка шартнам л р һ м килешүл р 
нигезенд  үт леше Чираттагы финанс елында (чираттагы финанс елында һ м план 
чорында) тиешле бюджетлар акчалары ис бенн н булырга тиеш булган Россия 
Федерациясе законнарында билгел нг н чыгым йөкл м л ре нигезенд  гам лг  
ашырыла.

8 статья. Резерв фонды 
1. Бюджетның чыгым өлешенд  Башкарма комитетның резерв фондын булдыру 



күзд  тотыла.
2. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларының чыгым өлешенд  

закон чыгару (в киллекле) органнарының һ м закон чыгару (в киллекле) органнары 
депутатларының резерв фондларын булдыру тыела.

3. Башкарма комитетның резерв фонды күл ме тиешле бюджетлар турында 
законнар (карарлар) бел н билгел н  һ м күрс телг н законнар (карарлар) бел н 
расланган чыгымнарның гомуми күл менең 3 процентыннан артмаска тиеш.

4. Башкарма комитетның резерв фонды акчалары көтелм г н чыгымнарны 
финанс бел н т эмин итүг , шул ис пт н авария торгызу эшл рен һ м табигый б ла
казалар һ м башка гад тт н тыш х лл рнең н тиҗ л рен бетерүг  б йле башка 
чараларны үтк рүг , шулай ук леге статьяның 6 пунктында күрс телг н т ртипт  
каралган башка чараларга җиб рел .

5. Башкарма комитетның җирле бюджет составында каралган резерв фондының 
бюджет ассигнованиел ре Башкарма комитет карары буенча файдаланыла.

6. Җирле бюджет составында каралган Башкарма комитет резерв фондының 
бюджет ассигнованиел ренн н файдалану т ртибе башкарма комитет тарафыннан 
билгел н .

7. Башкарма комитетның резерв фондының бюджет ассигнованиел ренн н 
файдалану турындагы хисап тиешле бюджет үт леше турындагы еллык хисапка 
кушымта итеп бирел .

9 статья. Бюджетта каралмаган чыгымнарны гам лг  ашыру 
1. г р чыгым йөкл м л ренең гам лд ге төрл ре буенча чыгым йөкл м л рен 

арттыруны яис  чыгым йөкл м л ренең яңа төрл рен кертүне күзд  тоткан 
муниципаль хокукый акт кабул ителг нчег  кад р бер ген  гавами хокукый 
бер млек тарафыннан да үт лм г н чыгым йөкл м л ренең яңа төрл рен кертүне 
күзд  тоткан муниципаль хокукый актта чыгым йөкл м л ренең яңа төрл рен, шул 
ис пт н Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле бюджетларына финанс 
ресурсларын тапшыру т ртибен һ м чыганакларын билгели торган нормалар 
булырга тиеш.

2. Чыгым йөкл м л ренең яңа төрл рен кабул итүг  бюджет ассигнованиел ре 
бүлеп бирү яис  чыгым йөкл м л ренең гам лд ге төрл рен үт үг  бюджет 
ассигнованиел рен арттыру бюджет ассигнованиел рен бюджет турындагы карарга 
тиешле бюджет ассигнованиел рен кертү шарты бел н й  агымдагы финанс елында 
бюджетка өст м  керемн рнең тиешле чыганаклары булганда һ м бюджет 
чыгымнарының аерым статьялары буенча бюджет ассигнованиел ре 
кыскартылганда гына гам лг  ашырылырга мөмкин.

10 статья. Чыгым йөкл м л ре 
1. Муниципаль бер млекнең чыгым йөкл м л ре н тиҗ д  барлыкка кил :
федераль законнар нигезенд  җирле үзидар  органнары х л ит рг  хокуклы 

бүт н м сь л л р буенча муниципаль хокукый актлар кабул итү, шулай ук леге 
м сь л л р буенча муниципаль бер млек (муниципаль бер млек исеменн н) 
шартнам л р (килешүл р) төзүне х л ит рг  хокуклы;

җирле үзидар  органнары тарафыннан аларга тапшырылган аерым д үл т 
в кал тл рен гам лг  ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул итү;



муниципаль казна учреждениел ре тарафыннан муниципаль бер млек 
исеменн н килешүл р (килешүл р) төзү.

2. леге статьяның 1 өлешенд ге 1, 3 пунктларында күрс телг н муниципаль 
бер млекнең чыгым йөкл м л ре җирле үзидар  органнары тарафыннан мөст кыйль 
билгел н  һ м үз керемн ре һ м тиешле җирле бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары ис бенн н үт л .

3. Муниципаль бер млекнең леге статьяның 1 өлешенд ге 2 пунктында 
күрс телг н чыгым йөкл м л ре федераль законнар (Татарстан Республикасы 
законнары) нигезенд  җирле үзидар  органнарының муниципаль хокукый актлары 
бел н билгел н , Россия Федерациясе Бюджет кодексында каралган т ртипт  җирле 
бюджетларга бирел  торган Татарстан Республикасы бюджетыннан субвенциял р 
ис бенн н һ м чикл ренд  үт л  .

г р муниципаль бер млект  тиешле субвенциял рне ис пл ү 
методикаларында кулланыла торган нормативлар артып китс , муниципаль 
бер млекнең күрс телг н чыгым йөкл м л рен тулысынча үт ү өчен кир кле өст м  
чыгымнарны финанс ягыннан т эмин итү үз керемн ре һ м җирле бюджет 
кытлыгын финанслау чыганаклары ис бенн н гам лг  ашырыла.

3.1. Муниципаль районнарның җирле үзидар  органнары, авыл җирлекл ренең 
җирле үзидар  органнары арасында төзелг н килешүл р нигезенд  җирле 
һ миятт ге м сь л л рне х л итү буенча җирле һ миятт ге м сь л л рне х л итү 

буенча муниципаль районнарның, авыл җирлекл ренең җирле үзидар  органнары 
в кал тл ренең бер өлешен муниципаль районнарның җирле үзидар  органнары 
гам лг  ашыруга б йле чыгым йөкл м л ре муниципаль районның һ м авыл 
җирлекл ренең җирле үзидар  органнары арасында төзелг н килешүл р нигезенд  
җирле һ миятт ге м сь л л рне х л итү буенча муниципаль районнарның җирле 
үзидар  органнары в кал тл рен гам лг  ашыруга б йле, күрс телг н килешүл р 
нигезенд  җирле үзидар  органнарының тиешле муниципаль хокукый актлары 142.4 
һ м 142.5 РФ Бюджет кодексының 31.07.1998 N 145 ФЗ (алга таба БК РФ) 142.4 һ м 
142.5.

г р муниципаль бер млект  тиешле бюджетара трансфертларны ис пл ү 
методикаларында кулланыла торган нормативлар артып китс , муниципаль 
бер млекнең күрс телг н чыгым йөкл м л рен тулысынча үт ү өчен кир кле өст м  
чыгымнарны финанс ягыннан т эмин итү үз керемн ре һ м күрс телг н муниципаль 
бер млекнең җирле бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары ис бенн н гам лг  
ашырыла.

3.2. Район бюджетыннан бюджетара трансфертлар формасында бирел :
җирлекл рнең бюджет т эмин ителешен тигезл үг  район бюджетыннан 

дотациял р;
Россия Федерациясе Бюджет Кодексының 133 һ м 140 статьяларында һ м 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.6 статьясында билгел нг н 
очракларда район бюджетыннан авыл җирлекл ре бюджетларына субвенциял р 
бирү т ртибен раслау турында;

муниципаль бер млекл р бюджетларына субсидиял р;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясында билгел нг н 

очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиял р бирү (статья 2007 
елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 



редакциясенд );
башка бюджетара трансфертлар.
Район бюджетыннан авыл җирлекл ре бюджетларына бюджетара трансфертлар 

(төзелг н килешүл р нигезенд  җирле һ миятт ге м сь л л рне х л итү 
в кал тл ренең бер өлешен гам лг  ашыруга бюджетара трансфертлардан тыш) 
авыл җирлекл ре җирле үзидар  органнары тарафыннан район бюджетыннан авыл 
җирлекл ре бюджетларына бюджетара трансфертлар бирү кагыйд л ренд  
билгел нг н шартларны үт г нд  бирел .

Бюджетларга, авыл җирлекл рен  дотациял р ис пл ү һ м бирү буенча 
Татарстан Республикасы д үл т хакимияте органнары в кал тл рен гам лг  
ашыруга муниципаль районнар бюджетларына бирел  торган субвенциял рд н 
(субвенциял рд н тыш) район бюджетыннан авыл җирлекл ре бюджетларына 
бирел  торган бюджетара трансфертлар (субвенциял рд н тыш) Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 44 статьясында каралган Татарстан 
Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга бюджетара трансфертлар бирүнең 
тиешле органнары тарафыннан төп шартларын үт ү шарты бел н бирел .

Максатчан билгел неше булган субсидиял р, субвенциял р һ м башка 
бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган җирле 
бюджетлардан бюджетара трансфертларны бирү максатлары, т ртибе һ м шартлары 
Татарстан Республикасы законнары һ м (яис ) башка норматив хокукый актлары 
нигезенд  кабул ителг н район Советы карарлары бел н билгел н .».

4. Җирле үзидар  органнары, Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгел нг н тал пл рне үт п, җирле үзидар нең үз в кал тл рен даими нигезд  
гам лг  ашыручы депутатларның, сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль 
хезм тк рл рнең, муниципаль учреждениел р хезм тк рл ренең хезм т өчен түл ү 
күл мн рен һ м шартларын мөст кыйль билгели.

5. Җирле үзидар  органнары, федераль законнарда, Татарстан Республикасы 
законнарында билгел нг н очраклардан тыш, федераль д үл т хакимияте 
органнары, Татарстан Республикасы д үл т хакимияте органнары компетенциясен  
кертелг н м сь л л рне х л итүг  б йле чыгым йөкл м л рен билгел рг  һ м үт рг  
хокуклы түгел.

Җирле үзидар  органнары башка муниципаль бер млекл рнең җирле үзидар  
органнары, д үл т хакимияте органнары компетенциясен  кертелм г н һ м 
федераль законнар һ м Татарстан Республикасы законнары бел н аларның 
компетенциясенн н алынмаган чыгым йөкл м л рен бары тик үз финанс чаралары 
булганда гына (бюджетара трансфертлардан тыш) билгел рг  һ м үт рг  хокуклы.

11 статья. Җирлекл рнең бюджет т эмин ителешен тигезл үг  район 
бюджетыннан дотациял р бирү т ртибе

1. Җирлекл рнең бюджет т эмин ителешен тигезл үг  район бюджетыннан 
дотациял р район составына керүче җирлекл рг  Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы тал пл ре һ м Татарстан Республикасы законнары нигезенд  кабул ител  
торган район Советы карарлары нигезенд  бирел .

Җирлекл рнең бюджет т эмин ителешен тигезл үг  район бюджетыннан 
дотациял рнең гомуми күл ме ел саен чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс 
елына һ м план чорына) район бюджеты проектын төзег нд  җирлекл рнең бюджет 



т эмин ителешен тигезл үг  район составына керүче җирлекл рнең бюджетларына 
бирел  торган дотациял рнең суммар күл ме һ м җирлекл рнең гомуми 
ихтыяҗлары һ м керем мөмкинлекл ре б ял ренд ге аерманы һ м җирлекл рнең 
бюджет т эмин ителешен тигезл үг  дотациял рне ис пк  алып, җирлекл рнең 
ис п хисап бюджет т эмин ителешен тигезл ү критериена ирешү зарурлыгыннан 
чыгып ис пл нел  торган суммар күл ме һ м җирлекл рнең Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 44.1 статьясындагы 5 пунктында билгел нг н 
т ртипт  бирел  торган дотациял рд н тыш, район бюджетыннан дотациял рне 
бүлү Татарстан Республикасы Бюджет кодексына 12 нче кушымта бел н 
билгел нг н т ртип нигезенд  гам лг  ашырыла.

2. Җирлекл рнең бюджет т эмин ителешен тигезл үг  район бюджетыннан 
дотациял р күл ме һ м аларны бүлү Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс 
елына һ м план чорына) район бюджеты турында район Советы карары бел н 
раслана.

 Район бюджеты проекты Чираттагы финанс елына һ м план чорына расланса, 
план чорына авыл җирлекл ре арасында план чорына район бюджетыннан бюджет 
т эмин ителешен тигезл үг  дотациял рнең гомуми күл менең 20 проценттан 
артмаган күл мен һ м план чорының икенче елына расланган күрс телг н 
дотациял рнең гомуми күл менең 20 процентыннан да артмаган күл мен раслау 
рөхс т ител .

3. Җирлекл рнең бюджет т эмин ителешен тигезл үг  район бюджетыннан 
дотациял р, Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.1 статьясындагы 5 
пунктында билгел нг н т ртипт  бирел  торган дотациял рд н тыш, район авыл 
җирлекл ренең хисаплы бюджет т эмин ителеше район авыл җирлекл ренең 
хисаплы бюджет т эмин ителешен тигезл ү критерие буларак билгел нг н 
д р җ д н артмаган авыл җирлекл рен  д  бирел .

Җирлекл рнең ис пл п чыгарылган бюджет т эмин ителеше авыл җирлеге 
бюджеты тарафыннан салым базасыннан (салым потенциалыннан) чыгып алынырга 
мөмкин булган бер кешег  салым керемн ренең һ м, халык структурасындагы 
аермаларны, социаль икътисадый, климат, географик һ м башка объектив 
факторларны һ м бер кешег  карата муниципаль хезм т күрс түл р хакына йогынты 
ясый торган шартларны ис пк  алып, район җирлекл ре буенча уртача шундый ук 
күрс ткечнең чагыштырмасы бел н билгел н .

Бюджет т эмин ителешенең ис п хисап д р җ се авыл җирлекл ре буенча авыл 
җирлекл ренең салым керемн ре чагыштырмасын, бюджет хезм тл ре исемлеге һ м 
бер кешег  ис пл г нд  муниципаль хезм тл р күрс тү б ясен  т эсир ит  торган 
факторларны һ м шартларны характерлый торган күрс ткечл р буенча берд м 
методика буенча билгел н  һ м авыл җирлекл ре өчен аерым билгел нерг  мөмкин.

 Җирлекл рнең хисаплы бюджет т эмин ителеше д р җ сен билгел г нд  
хисап чорында факттагы керемн р һ м чыгымнар күрс ткечл рен һ м (яис ) аерым 
җирлекл рнең фаразлана торган керемн ре һ м чыгымнары күрс ткечл рен куллану 
рөхс т ителми.

 4. леге статьяның 3 пунктында каралган дотациял р бирелг н очракта, 
районның финанс органы район бюджетыннан җирлекл рнең бюджет т эмин 
ителешен тигезл үг  дотациял р алучы муниципаль бер млекл рнең җирле 
администрация башлыклары (башкарма боеру органнары җит кчел ре) бел н 



җирлекл рнең социаль икътисадый үсеше һ м җирлекнең муниципаль финансларын 
савыктыру чаралары каралган килешүл р төзерг  хокуклы.

леге пунктта күрс телг н килешүл р төзү т ртибе, сроклары һ м килешүл рг  
тал пл р җирле администрация (башкарма боеру органы) тарафыннан билгел н .

12 статья. Татарстан Республикасы бюджетына район бюджетыннан 
субсидиял р

1. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиял р 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясында билгел нг н 
т ртипт  бирел .

2. леге статьяның 1 өлешенд  күрс телг н бюджетара субсидиял р район 
бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 
Законы нигезенд  карала.

13 статья. Район бюджетыннан муниципаль бер млекл р 
бюджетларына субсидиял р

1. Район Советы карарларында каралган очракларда һ м т ртипт  Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы тал пл ре нигезенд  Татарстан Республикасы 
Бюджет кодексы, башка муниципаль бер млекл р бюджетларына җирле 
һ миятт ге м сь л л рне х л итү буенча җирле үзидар  органнары в кал тл рен 

үт г нд  барлыкка кил  торган чыгым йөкл м л рен финанслашу максатларында 
район бюджетыннан субсидиял р бирелерг  мөмкин.

2. леге статьяда күрс телг н субсидиял р бирүнең максатлары һ м шартлары 
район Советы карары бел н билгел нг н т ртипт  төзел  торган җирле 
администрациял р арасында килешүл р бел н билгел н .

14 статья. Район бюджетыннан авыл җирлекл ре бюджетларына 
башка бюджетара трансфертлар (статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенд )

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы һ м Татарстан Республикасы тиешле законнары нигезенд  кабул ител  
торган район Советы карарларында каралган очракта һ м т ртипт  авыл җирлекл ре 
бюджетларына район бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул ис пт н 
төзелг н килешүл р нигезенд  җирле һ миятт ге м сь л л рне х л итү 
в кал тл ренең бер өлешен гам лг  ашыруга бюджетара трансфертлар бирелерг  
мөмкин.

15 статья. Бюджет кытлыгы 
1. Чираттагы финанс елына һ м план чорының һ р елына бюджет кытлыгы, 

леге статьяның 2 өлешенд  билгел нг н чикл үл рне үт п, бюджет турында Совет 
карары бел н билгел н .

2. Бюджет дефициты, кире кайтарылмый торган кертемн рнең һ м өст м  
норматив түл үл р буенча салым керемн ренең расланган күл мен ис пк  алмыйча, 
бюджет керемн ренең расланган еллык гомуми күл менең 10 процентыннан 
артмаска тиеш.

Районга карата РФ БК 136 статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар 



гам лг  ашырылган очракта, бюджет кытлыгы, кире кайтарылмый торган 
кертемн рнең һ м (яис ) түл үл рнең өст м  нормативлары буенча салым 
керемн ренн н керемн рнең расланган күл мен ис пк  алмыйча, бюджет 
керемн ренең расланган гомуми еллык күл менең 5 процентыннан артмаска тиеш.

Муниципаль бер млек милкенд ге акциял рне сатудан һ м капиталда 
катнашуның башка р вешл ренн н керемн рне җирле бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары составында бюджет турында Совет карары бел н расланган очракта 
һ м (яис ) җирле бюджет акчаларын ис пк  алу счетларында калган акчалар кимү 
очрагында җирле бюджет кытлыгы күрс телг н керемн р суммасы һ м җирле 
бюджет акчаларын ис пк  алу счетларында калган акчалар күл ме чикл ренд  леге 
пунктта билгел нг н чикл үл рд н артып кит рг  мөмкин.

3. Бюджет үт леше турындагы еллык хисап күрс ткечл ре буенча барлыкка 
килг н бюджет дефициты леге статьяның 2 өлешенд  билгел нг н чикл үл рг  
туры килерг  тиеш.

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары составында Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелг н һ м түл нг н 
бюджет кредитлары арасындагы аерма бюджет турындагы карар бел н расланган 
очракта, бюджет дефициты леге статьяның 2 пунктында билгел нг н чикл үл рд н 
артып кит рг  мөмкин.

16 статья. Район алдындагы акчалата йөкл м л р
1. Район алдындагы акчалата йөкл м л р буенча бурыч булып акча 

средстволары суммасы тора, аны район алдында билгел нг н датага акчалата 
йөкл м  нигезенд  түл рг  тиеш.

2. Район алдында акчалата йөкл м л р буенча тал пл р районның финанс 
активларын формалаштыра.

3. Акчалата йөкл м л р буенча район алдындагы бурычларны ис пт н төшерү 
һ м торгызу кагыйд л ре (нигезл ре, шартлары һ м т ртибе), Россия Федерациясе 
Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, районның финанс бюджет палатасы 
тарафыннан билгел н .

4. Акчалата йөкл м л рне (акчалата йөкл м л р буенча бурычларны) ис пк  
алу, шулай ук күрс телг н йөкл м л р һ м алыш бирешл р буенча тал п 
хокукларын гам лг  ашыру Россия Федерациясе Бюджет кодексының 932 
статьясындагы 4 пунктында күрс телг н тиешле орган яис  Россия Федерациясе 
Бюджет кодексының 932 статьясындагы 5 пунктында күрс телг н в кал тле зат 
тарафыннан гам лг  ашырыла.

5. г р килешүд  башкасы билгел нм г н булса, район алдындагы акчалата 
йөкл м л р тиешле сумманы район бюджетының берд м счетына күчерг нн н соң 
үт лг н дип санала.

17 статья. Кредитлар 
1. Бюджет хисабына бюджет кредитлары Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларына, юридик затларга, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы нигезенд  һ м Совет карары бел н билгел нг н т ртипт , шулай ук бюджет 
турында Совет карары бел н каралган шартларда һ м чикл ренд  бирел .



18 статья. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 
Район бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертел :
номиналь б ясе Россия Федерациясе валютасында күрс телг н муниципаль 

кыймм тле к газьл рне урнаштырудан килг н акчалар һ м аларны түл үг  
юн лдерелг н акчалар арасындагы аерма;

Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларының район тарафыннан 
җ леп ителг н һ м түл нг н кредитлары арасындагы аерма;

район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында алынган һ м түл нг н 
бюджет кредитлары арасындагы аерма район бюджетына Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелг н бюджет 
кредитлары арасындагы аерма (статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы редакциясенд );

тиешле финанс елы д вамында җирле бюджет акчаларын ис пк  алу 
счетларында калган акчаларны үзг ртү;

Бюджетлар кытлыкларын эчке финанслауның башка чыганаклары
Район бюджеты кытлыгын эчке финанслауның башка чыганаклары составына 
кертел :

район милкенд  булган капиталда акциял рне һ м башка формаларын сатудан 
керг н акча;

район бюджеты чаралары буенча курс аермасы;
«Россия Федерациясе субъектлары д үл т

гарантиял рен гарант тарафыннан үт ү гарантның принципалга карата регресс 
тал бе хокукын барлыкка китерг н й  бенефициарның принципалга карата тал бе 
хокуклары гарантка биреп торылган очракта, россия Федерациясе субъектлары 
д үл т гарантиял рен россия Федерациясе валютасында үт ү»
юлын төшереп калдырырга;
Россия Федерациясе валютасында районның башка бурыч йөкл м л рен түл үг  
җиб рел  торган акчалар күл ме;

район бюджетыннан юридик затларга бирелг н бюджет кредитларын кире 
кайтарудан алынган акчалар һ м район бюджетының юридик затларга бирелг н 
бюджет кредитларының Россия Федерациясе валютасында суммасы арасындагы 
аерма (статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясенд );

район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына бирелг н бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар 
бел н район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына бирелг н бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма (статья 
2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясенд );

район бюджеты акчаларын ис пк  алу буенча берд м счеттан күчерелг н 
акчалар һ м район бюджеты акчаларын ис пк  алу буенча берд м ис п хисап 
счетына күчерелг н акчалар арасындагы аерма.

Финанс хисап елында файдаланылмаган муниципаль юл фондының бюджет 
ассигнованиел ре күл менд  агымдагы финанс елында, шулай ук район Советының 
хокукый акты бел н билгел нг н күл мд  район бюджеты акчалары агымдагы 
финанс елында вакытлыча касса өзеклекл рен каплауга һ м леге муниципаль 



контрактларның шартлары нигезенд  финанс хисап елында түл нерг  тиешле 
товарлар бел н т эмин итүг , эшл р башкаруга, хезм тл р күрс түг  бюджет 
ассигнованиел рен арттыруга агымдагы финанс елында муниципаль юл фондының 
бюджет ассигнованиел рен арттыруга юн лдерел  ала. (икенче абзац 2013 елның 16 
октябренд ге 79 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы бел н кертелде) 
район бюджеты турында карарда каралган очракларда финанс бел н т эмин итү 
чыганагы күрс телг н субсидиял р булган субсидия алучыларның акчалата 
йөкл м л рен шушы максатларга файдаланылмаган бюджет ассигнованиел ре 
суммасыннан артмаган күл мд  түл ү өчен кир кле сумма чикл ренд .

 Калдыклар бел н идар  итү буенча район бюджеты акчаларын ис пк  алу 
буенча берд м счетта операциял р составына гам лг  куючы Район һ м Россия 
Федерациясе законнары нигезенд  районның финанс бюджет палатасында ш хси 
счетлары ачылган оешмаларның акчаларын җ леп итү һ м кире кайтару кертел .

Район бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертел :
максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясенн н 

чит ил валютасында җ леп ителг н һ м район тарафыннан түл нг н бюджет 
кредитлары арасындагы аерма;

муниципаль гарантиял рне Гарант тарафыннан үт ү гарантның принципалга 
карата регресс тал бе хокукы барлыкка килүг  китерс , максатчан чит ил 
кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелг н чит 
ил валютасында районның муниципаль гарантиял рен үт үг  җиб рел  торган 
акчалар күл ме;

19 статья. Муниципаль бурыч 
1. Муниципаль бурыч  Муниципаль бурыч алулардан, өченче затларның 

йөкл м л ре буенча гарантиял рд н, Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгел нг н бурыч йөкл м л ре төрл ре нигезенд  үз өстен  алган башка 
йөкл м л р.

2. Муниципаль бурыч структурасы Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгел нг н бурыч йөкл м л ре төрл ре буенча муниципаль бурыч йөкл м л ре 
төркемл венн н гыйбар т.

Бурыч йөкл м л ре районның ала существовать р вешенд  йөкл м л рен 
буенча:

1) районның кыймм тле к газьл рен  (муниципаль кыймм тле к газьл рг ));
2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле 

бюджетка Россия Федерациясе валютасында җ леп ителг н бюджет кредитлары;
3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында 

Россия Федерациясенн н җ леп ителг н бюджет кредитлары;
4) Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыннан район тарафыннан 

җ леп ителг н кредитлар;
5) район гарантиял рен  (муниципаль гарантиял рг ), выраженным 

валютасында Россия Федерациясе;
6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясенең 

Чит ил валютасында бирелг н муниципаль гарантиял рг ;
7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гам лг  кертк нче барлыкка килг н 

һ м муниципаль бурычка кертелг н башка бурыч йөкл м л рен .



Муниципаль бурыч күл мен  кертел :
1) муниципаль кыймм тле к газьл р буенча бурычның номиналь суммасы;
2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле 

бюджетка җ леп ителг н бюджет кредитлары буенча төп бурыч күл ме (статья 2007 
елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясенд );

3) кредит оешмаларыннан район тарафыннан җ леп ителг н кредитлар буенча 
төп бурыч күл ме;

4) муниципаль гарантиял р буенча йөкл м л р күл ме;
5) районның түл нм г н бүт н бурыч йөкл м л ре күл ме.
Муниципаль эчке бурыч күл мен  кертел :
1) йөкл м л ре Россия Федерациясе валютасында белдерелг н муниципаль 

кыймм тле к газьл р буенча бурычның номиналь суммасы;
2) йөкл м л ре Россия Федерациясе валютасында белдерелг н Россия 

Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка 
җ леп ителг н бюджет кредитлары буенча төп бурыч күл ме;;

3) йөкл м л ре Россия Федерациясе валютасында белдерелг н кредит 
оешмаларыннан район тарафыннан җ леп ителг н кредитлар буенча төп бурыч 
күл ме;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелг н муниципаль гарантиял р 
буенча йөкл м л р күл ме;

5) районның Россия Федерациясе валютасында түл нм г н бүт н бурыч 
йөкл м л ре күл ме.

Муниципаль тышкы бурыч күл мен  кертел :
1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясенн н район тарафыннан чит ил валютасында алынган бюджет 
кредитлары буенча төп бурыч күл ме;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында район тарафыннан чит 
ил валютасындагы муниципаль гарантиял р буенча йөкл м л р күл ме.

Районның бурыч йөкл м л ре кыска вакытлы (бер елдан кимр к), уртача 
вакытлы (бер елдан алып биш елга кад р) һ м озак вакытлы (биш елдан алып 10 
елга кад р) булырга мөмкин.

3. Муниципаль бурычның иң чик күл ме, кире кайтарылмый торган 
кертемн рнең һ м (яис ) түл үл рнең өст м  нормативлары буенча салым 
керемн ренн н керемн рнең расланган күл мен ис пк  алмыйча, бюджет 
керемн ренең гомуми еллык расланган күл менн н артмаска тиеш.

герҗе муниципаль районына карата Россия Федерациясе Бюджет кодексының 
136 статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар гам лг  ашырылган очракта, 
муниципаль бурычның иң чик күл ме, кире кайтарылмый торган кертемн рнең һ м 
(яис ) түл үл рнең өст м  нормативлары буенча салым керемн ренн н керемн рнең 
расланган күл мен ис пк  алмыйча, бюджет керемн ренең расланган гомуми еллык 
күл менең 50 процентыннан артмаска тиеш.

Чираттагы финанс елының 1 гыйнварына кад р муниципаль бурычның иң чик 
күл ме агымдагы елның 1 гыйнварына бюджет кредитлары буенча муниципаль 
бурыч күл ме чикл ренд  леге пунктта билгел нг н чикл үл рд н артып кит рг  
мөмкин һ м (яис ) агымдагы финанс елында җирле бюджетка Россия Федерациясе 



бюджет системасының башка бюджетларыннан җ леп ител  торган бюджет 
кредитлары кытлыгын финанслау чыганаклары составында бюджет турындагы 
карар расланган очракта күрс телг н кредитлар чикл ренд  леге пунктта 
билгел нг н чикл үл рд н артып кит рг  мөмкин.

4. Бюджет турында карар бел н расланган Чираттагы финанс елында һ м план 
чорында муниципаль бурычка хезм т күрс тү чыгымнары күл ме, хисап финанс елы 
өчен бюджет үт леше турындагы хисап күрс ткечл ре буенча, Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетларыннан бирел  торган субвенциял р ис бенн н 
гам лг  ашырыла торган чыгымнар күл менең 15 процентыннан артмаска тиеш.

20 статья. Россия Федерациясе валютасында белдерелг н бурыч 
йөкл м л рен туктату һ м аларны муниципаль бурычтан төшереп калдыру 
(статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясенд )

1. г р Россия Федерациясе валютасында белдерелг н муниципаль бурыч 
йөкл м се муниципаль бурыч йөкл м сенең түл ү шартлары бел н каралган түл ү 
датасыннан соң килүче датадан соң өч ел эченд  түл үг  тапшырылмаса 
(йөкл м л р шартлары һ м районның муниципаль хокукый актларында билгел нг н 
гам лл р кредиторы тарафыннан үт лм с ), күрс телг н йөкл м  тулысынча 
туктатылган дип санала һ м, г р район в киллекле органының муниципаль 
хокукый актларында башкасы каралмаган булса, муниципаль бурычтан төшереп 
калдырыла.

Муниципаль гарантиял р буенча район бурыч йөкл м л ре Россия 
Федерациясе валютасында муниципаль гарантиял рне туктатуга нигез булып торган 
вакыйгалар (х лл р) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала һ м 
күрс телг н вакыйгалар (х лл р) килеп туган очракта муниципаль бурычтан 
төшереп калдырыла.

2. Җирле администрация, леге статьяның 1 пунктындагы беренче абзацында 
күрс телг н сроклардан соң, Россия Федерациясе валютасында белдерелг н 
муниципаль бурыч йөкл м л рен муниципаль бурычтан төшереп калдыру турында 
муниципаль хокукый акт чыгара.

3. Муниципаль бурычтан төшереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелг н күчерел  торган муниципаль бурыч йөкл м л ре төрл ре буенча җирле 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында ис пт н төшерү суммаларын 
чагылдырмыйча аларны ис пт н төшерү суммасына муниципаль бурыч күл мен 
киметү юлы бел н гам лг  ашырыла.

4. леге статьяның 1 пунктындагы беренче абзацының, 2 һ м 3 пунктларының 
гам лд  булуы кредит килешүл ре буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 
субъектлары һ м башка муниципаль бер млекл р алдында муниципаль бурыч 
йөкл м л рен  кагылмый.

5. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук түл нг н (сатып 
алынган) муниципаль бурыч йөкл м л рен муниципаль бурычтан төшереп калдыру 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105 һ м 113 статьялары нигезл м л рен 
ис пк  алып гам лг  ашырыла.

6. Муниципаль кыймм тле к газьл рнең эмиссия шартлары нигезенд  аларны 
тулы күл мд  эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия 



Федерациясе законнарында каралган операциял рне алмаштыру н тиҗ сенд  яис  
башка операциял р) муниципаль кыймм тле к газьл рнең чыгару, түл ү датасына 
кад р, күрс телг н орган карары буенча вакытыннан алда түл нг н дип танылырга 
мөмкин.

Муниципаль кыймм тле к газьл р эмитенты үзе тарафыннан чыгарылган 
муниципаль кыймм тле к газьл р буенча йөкл м л рне түл п бетерү датасы 
җитк нче сатып алынган (алмашу н тиҗ сенд  алынган яис  Россия Федерациясе 
законнарында каралган башка операциял р н тиҗ сенд  алынган) дип танырга 
хокуклы.

21 статья. Муниципаль бурыч алулар
1. Районның муниципаль эчке бурыч алулары диг нд  муниципаль кыймм тле 

к газьл рне урнаштыру юлы бел н һ м Россия Федерациясе бюджет системасының 
башка бюджетларыннан һ м кредит оешмаларыннан район исеменн н җирле 
бюджетка заем акчаларын җ леп итү аңлашыла, алар буенча Россия Федерациясе 
валютасында белдерелг н заемчы буларак районның бурыч йөкл м л ре барлыкка 
кил .

2. Районның муниципаль тышкы бурыч алулары диг нд , Россия Федерациясе 
тарафыннан чит ил максатчан кредитларын куллану кысаларында федераль 
бюджеттан җирле бюджетка кредитлар җ леп итү күзд  тотыла, алар буенча Россия 
Федерациясе алдында чит ил валютасында белдерелг н бурыч йөкл м л ре 
барлыкка кил .

3. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына һ м план чорына 
Россия Федерациясенең Д үл т тышкы бурыч алулары программасына кертелг н 
проектларны финанслау максатларында гам лг  ашырыла.

4. Муниципаль бурыч алуларны гам лг  ашыру хокукына Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы һ м район Уставы нигезенд  район исеменн н җирле 
администрация (район башкарма боеру органы) ия була.

5. Муниципаль кыймм тле к газьл рне урнаштыру түб нд ге шартларны 
үт г нд  район тарафыннан гам лг  ашырыла:

1) районның бурыч йөкл м л ре буенча кичектерелг н бурычларның булмавы;
2) район исемлеге Россия Федерациясе Хөкүм те тарафыннан билгел н  торган 

юридик затларның бер яис  бернич  рейтинг гам лл рен гам лг  ашыручы Россия 
Федерациясе Хөкүм те тарафыннан билгел н  торган д р җ д н ким булмаган 
кредит рейтингы алды.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һ м Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезенд  аны бурыч 
тотрыклылыгының уртача д р җ се булган заемчылар төркемен  кертк н очракта, 
Район муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 1071 статьясындагы 5 пунктында каралган районның бурыч 
тотрыклылыгы күрс ткечл ренең зурлыгын арттыруга китер  торган күл мн рд  
муниципаль гарантиял р бирерг  хокуклы түгел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һ м Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезенд  муниципаль бурыч 
алуларны гам лг  ашырырга, муниципаль гарантиял рне бары тик Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгы бел н килештерелг н очракта гына (Чираттагы 



финанс елына һ м план чорына), шулай ук күрс телг н программаларга үзг решл р 
кертелг нд  ген  бирерг  хокуклы.

8. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һ м Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезенд  ул бурыч 
тотрыклылыгы түб н булган заемчылар төркемен  кертелг н очракта, Район 
муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 
1071 статьясындагы 5 пунктында каралган районның бурыч тотрыклылыгы 
күрс ткечл ренең зурлыкларын арттыруга китер  торган күл мн рд  муниципаль 
гарантиял р бирерг  хокуклы түгел.

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һ м Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезенд  ул бурыч 
тотрыклылыгы түб н булган заемчылар төркемен  кертелг н очракта, Район кредит 
оешмаларыннан кредитлар р вешенд  һ м районның кыймм тле к газьл рен бары 
тик рефинанслау максатларында гына, шулай ук Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка бюджетларыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексының 
1071 статьясындагы 9 пунктында һ м Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 
311 статьясындагы 7 пунктында каралган түл ү с л тен торгызу планы кысаларында 
бирелг н максатчан бюджет кредитлары р вешенд  муниципаль эчке бурыч алулар 
башкарырга хокуклы.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һ м Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезенд  бурыч тотрыклылыгы 
түб н булган заемчылар төркемен  аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 
1071 статьясы һ м 311 статьясы нигезенд  кабул итк н очракта, Район муниципаль 
тышкы бурыч алуларны гам лг  ашырырга һ м муниципаль гарантиял рне чит ил 
валютасында бирерг  хокуклы түгел.

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һ м Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезенд  ул бурыч 
тотрыклылыгы түб н булган заемчылар төркемен  кертелг н очракта, Район 
муниципаль эчке бурыч алуларны гам лг  ашырырга, муниципаль гарантиял рне 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан чираттагы финанс 
елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына) Россия Федерациясе 
валютасында расланган очракта гына (Чираттагы финанс елына һ м план чорына), 
шулай ук күрс телг н программаларга үзг решл р кертелг н очракта гына Россия 
Федерациясе валютасында бирерг  хокуклы.

12. Районның Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясындагы 9 
пунктында каралган түл ү с л тен торгызу планы кысаларында Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетларыннан бирелг н максатчан бюджет 
кредитлары буенча йөкл м л рен реструктуризациял үне үтк рү рөхс т ителми.

22 статья. Район тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар һ м 
гарантиял р бирү үзенч лекл ре

1. Район, Россия Федерациясенн н чит ил валютасында Бурыч Алырга, Россия 
Федерациясенн н, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 103 статьясындагы 25 
пункты нигезл м л рен ис пк  алып, җ леп ителг н максатчан чит ил кредитлары 
акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану кысаларында гына чит ил 
валютасында гарантиял р бирерг  хокуклы.



23 статья. Муниципаль бурыч алуларның иң чик күл ме
1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларның иң чик күл ме дип 

тиешле финанс елына муниципаль эчке һ м тышкы бурыч алулар программалары 
буенча җирле бюджетка акча җ леп итүнең җыелма күл ме аңлашыла.

2. Җирле бюджетка акча җ леп итү күл ме чираттагы финанс елына һ м план 
чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке һ м тышкы бурыч алулар 
программалары бел н билгел н , һ м тиешле финанс елында акчаларны җ леп 
итүнең гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 103 һ м 104 
статьялары нигезл м л рен ис пк  алып, җирле бюджет кытлыгын финанслауга 
җиб рел  торган акчаларның гомуми суммасыннан һ м җирле бюджет турында 
тиешле финанс елына расланган район бурыч йөкл м л рен түл ү күл мн ренн н 
артмаска тиеш.

3. Хисап финанс елында районның бурыч алуларының гомуми суммасы җирле 
бюджет кытлыгын финанслауга юн лдерелг н акчаларның гомуми суммасыннан 
артып китс , һ м хисап финанс елы йомгаклары буенча җирле бюджет акчаларының 
агымдагы елның 1 гыйнварына булган бурычлары буенча түл ү күл мн ре 
күрс телг н арттыру суммасында барлыкка килг н, күрс телг н арттыру 
суммасында, агымдагы финанс елына бурыч алуларның иң чик күл мен киметеп, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 96 статьясында каралган максатларга 
юн лдерелерг  тиеш.

24 статья. Муниципаль эчке һ м тышкы бурычтан һ м районның бурыч 
тотрыклылыгы күрс ткечл ренең иң чик күрс ткечл ренн н тыш

1. Җирле бюджет турындагы карар нигезенд  муниципаль эчке бурычның, 
муниципаль тышкы бурычның (Чираттагы финанс елыннан һ м план чорының һ р 
елыннан соң кил  торган йөкл м л ре булган очракта) иң югары чикл ре 
(Чираттагы финанс елыннан соң кил  торган елның 1 гыйнварына торышы буенча), 
шул ис пт н Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиял р, чит ил 
валютасында муниципаль гарантиял р буенча бурычның иң югары чиге күрс телеп 
(муниципаль гарантиял р буенча чит ил валютасында йөкл м л р булган очракта) 
билгел н .

3. Муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның югары чикл ре 
(районның чит ил валютасындагы йөкл м л ре булганда) леге статьяның 4 һ м 5 
пунктларында билгел нг н чикл үл рне үт г нд  билгел н .

4. Муниципаль бурыч күл ме чираттагы финанс елына һ м план чорына 
(Чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында карар бел н расланган карар 
нигезенд  расланган (Чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган 
кертемн рнең һ м (яис ) физик затлар керемн рен  салымнан түл үл рнең өст м  
нормативлары буенча салым керемн ренн н түл үл рнең расланган күл мен ис пк  
алмыйча, җирле бюджет керемн ренең гомуми күл менн н артмаска тиеш. 

5. Муниципаль бурычка хезм т күрс тү чыгымнары күл ме түб нд ге 
тал пл рне үт г нд  җирле бюджет турындагы карар бел н раслана:

1) Чираттагы финанс елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычка хезм т күрс тү чыгымнары күл ме чираттагы финанс елына 
һ м план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 



Республикасы законы бел н расланган яис  чираттагы финанс елына һ м план 
чорына (Чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында карар бел н расланган 
тиешле бюджет чыгымнарының гомуми күл менең (Чираттагы финанс елына) 10 
процентыннан артмаска тиеш, моңа Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан бирел  торган субвенциял р ис бенн н гам лг  ашырыла торган 
чыгымнар күл менн н тыш;

2) Чираттагы финанс елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычны түл ү һ м аларга хезм т күрс тү буенча чираттагы финанс 
елының 1 гыйнварына барлыкка килг н түл үл рнең еллык суммасы Чираттагы 
финанс елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында 
карар бел н расланган Җирле бюджет турындагы карарның (Чираттагы финанс 
елына) һ м Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан салым, салым 
булмаган керемн рнең һ м дотациял рнең гомуми күл менең 20 процентыннан 
артмаска тиеш; күрс телг н нисб тне ис пл г нд  Чираттагы финанс елыннан һ м 
план чорының

25 статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантиял р программасы
1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиял р программасы Чираттагы 

финанс елында һ м план чорында бирел  торган чит ил валютасындагы муниципаль 
гарантиял р исемлегенн н гыйбар т, түб нд ге м гълүматларны күрс теп:

1) һ р юн леш (максатлар), категория (төркемн р) һ м (яис ) гарантиянең һ р 
юн леше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын күрс теп гарантиял ү 
юн лешл ре (максатлары) ;

2) гарантиял р һ м алар тарафыннан т эмин ител  торган йөкл м л р 
валютасы;

3) гарантиял рнең гомуми күл ме;
4) гарантның принципалларга карата регресс тал бе хокукы булу (булмау) ;
5) гарантиял рне бирү һ м үт үнең башка шартлары.
2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия бел н т эмин ител  торган 

йөкл м л р белдерелг н валютада бирел  һ м үт л .
3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиял р программасы бюджет 

турындагы карарга кушымта булып тора.

26 статья. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль тышкы бурыч алулар программасы максатчан чит ил кредитларын һ м 
(яис ) чираттагы финанс елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) чит 
ил валютасында түл нг н чит ил кредитларын куллану кысаларында федераль 
бюджеттан чит ил валютасында җ леп ител  торган һ м (яис ) чит ил валютасында 
түл нг н бюджет кредитлары исемлегенн н гыйбар т.

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы бел н билгел н :
1) Чираттагы финанс елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) 

җирле бюджетка җ леп ител  торган бюджет кредитлары буенча бурыч 
йөкл м л рен түл ү срокларында (Чираттагы финанс елында) җирле бюджетка 
максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында чит ил валютасында 
федераль бюджеттан җирле бюджетка җ леп итү күл ме һ м максатчан чит ил 



кредитларын файдалану кысаларында җирле бюджетка җ леп ител  торган бурыч 
йөкл м л рен түл ү сроклары;;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җирле бюджеттан чит 
ил валютасында җ леп ителг н бюджет кредитлары буенча чираттагы финанс 
елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) районның бурыч 
йөкл м л рен түл ү күл ме.

3. Чираттагы финанс елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына һ м план 
чорына (Чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында карарга кушымта булып 
тора.

27 статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына һ м план 
чорына) Чираттагы финанс елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) 
гам лг  ашырыла һ м (яис ) түл нг н тиешле бурыч йөкл м л ре төрл ре буенча 
муниципаль эчке бурыч алулар исемлегенн н гыйбар т.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы бел н билгел н :
1) Чираттагы финанс елында һ м план чорында (Чираттагы финанс елында) 

муниципаль эчке бурыч алуларны гам лг  ашырганда барлыкка кил  торган бурыч 
йөкл м л рен түл үнең иң чик сроклары (Чираттагы финанс елында) тиешле бурыч 
йөкл м л ре төрл ре буенча җирле бюджетка акча җ леп итү күл мн ре һ м тиешле 
бурыч йөкл м л ре төрл ре буенча бурыч йөкл м л рен түл үнең иң чик сроклары.;

2) тиешле бурыч йөкл м л ре төрл ре буенча Россия Федерациясе 
валютасында белдерелг н муниципаль бурыч йөкл м л рен түл ү күл мн ре.

3. Чираттагы финанс елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына һ м план 
чорына (Чираттагы финанс елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта булып 
тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105 статьясы нигезенд  
муниципаль эчке бурычны үтк рү муниципаль эчке бурыч алулар программасында 
чагылдырылмый

28 статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиял р 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиял р программасы, 
түб нд ге м гълүматларны күрс теп, Чираттагы финанс елында һ м план чорында 
бирел  торган Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиял р 
исемлегенн н гыйбар т:

1) һ р юн леш (максатлар), категория (төркемн р) һ м (яис ) гарантиянең һ р 
юн леше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын күрс теп гарантиял ү 
юн лешл ре (максатлары) ;

2) гарантиял рнең гомуми күл ме;
3) гарантның принципалларга карата регресс тал бе хокукы булу (булмау) ;
4) гарантиял рне бирү һ м үт үнең башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасында белдерелг н йөкл м л р буенча 



муниципаль гарантиял р бары тик Россия Федерациясе валютасында гына бирел  
һ м үт л .

3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиял р программасы 
бюджет турында тиешле карарга кушымта булып тора.

29 статья.  Муниципаль кыймм тле к газьл рне урнаштыруның иң чик 
күл мн ре 

Чираттагы финанс елына һ м план чорының һ р елына (Чираттагы финанс 
елына) муниципаль кыймм тле к газьл рнең иң чик күл ме номиналь б я буенча 
тиешле бюджет турында Карарда билгел нг н муниципаль эчке бурычның югары 
чикл ренн н тыш район Советы тарафыннан билгел н .

30 статья. Муниципаль гарантиял р
1. Муниципаль гарантия принципалның бенефициар каршында шартнам д н 

яис  башка алыш бирешт н (төп йөкл м д н) барлыкка килг н акчалата 
йөкл м л рен тиешенч  үт үне т эмин ит .

2. Муниципаль гарантия принципал йөкл м л рен вакытыннан алда үт үне 
т эмин итми, шул ис пт н принципалга аларның вакытыннан алда үт леше яис  
принципал йөкл м л рен үт ү вакыты якынлашкан вакыйгалар (шартлар) җитк н 
очракта да.

3. Муниципаль гарантиянең язма формасы м җбүри булып тора.
4. Муниципаль гарантия төп йөкл м  суммасы чагылдырылган валютада 

бирел  һ м үт л .
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалның үзен  т эмин ителг н 

йөкл м се буенча гарантия суммасы чикл ренд  субсидиар җаваплылык тота.
6. Муниципаль гарантияд  күрс тел :
1) Гарант исеме (тиешле гавами хокукый белем бирү – Район) һ м Гарант 

исеменн н гарантия бирг н орган исеме;
2) бенефициарның исеме;
3) принципалның исеме;
4) гарантия бирел  торган йөкл м  (төп йөкл м нең исемен, б ял м сен һ м 

Номерын (булган очракта), төп йөкл м нең гам лд  булу вакытын яис  аның буенча 
йөкл м л рне үт ү вакытын, якларның атамаларын, төп йөкл м нең башка мөһим 
шартларын күрс теп));

5) Гарант йөкл м л ре күл ме һ м гарантиянең иң чик суммасы;
6) гарантия бирү нигезл ре;
7) гарантия үз көчен  керү датасы яис  гарантия үз көчен  кер  торган вакыйга 

(шарт);
8) гарантиянең гам лд  булу срогы;
9) гарантия очрагын билгел ү, гарантия үт леше турында бенефициар тал бен 

кую вакыты һ м т ртибе;
10) гарантияне чакыртып алу нигезл ре;
11) гарантия буенча йөкл м л рне Гарант тарафыннан үт ү т ртибе;
12) гарантиянең тулы күл мд  яис  нинди д  булса өлешенд  үт лг нд , 

принципалның гарантия бел н т эмин ителг н йөкл м л ренең тулы күл мд  яис  
нинди д  булса өлешенд  үт лг нд  (туктатылганда) гарантия суммасын киметү 



нигезл ре һ м гарантияд  билгел нг н башка очракларда;
13) гарантияне туктату нигезл ре;
14) гарантның алдан язма ризалыгыннан башка үзг ртел  алмый торган төп 

йөкл м  шартлары;
15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан түл нг н 

акчаларны каплау турында принципалга Гарант тал бе хокукы булу яис  булмау 
(принципалга карата гарантның регресс тал бе, регресс);

16) гарантиянең башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында, гарантның норматив хокукый актларында, Гарант исеменн н гарантия 
бирүче орган актларында билгел нг н белешм л р.

7. Гарантның принципалга карата регресс тал бе хокукын күзд  тотмый торган 
муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бир  торган район милкенд  
булган муниципаль гарантия бир  торган хуҗалык җ мгыяте йөкл м л ре буенча 
гына бирел  ала. Принципалны тулысынча яис  өлешч  хосусыйлаштырган очракта 
мондый муниципаль гарантия гарантның принципалга карата регресс тал бе хокукы 
бел н бирелг н дип санала һ м принципалның Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 1153 статьясы һ м Россия Федерациясе граждан законнары тал пл рен  
туры кил  торган вакытында гарантның гарантның гарантның тулы күл мд  яис  
гарантиянең нинди д  булса өлешенд  үт лүен  б йле р вешт  барлыкка кил  
торган принципалга карата регресс тал бен кан гатьл ндерү буенча принципал 
йөкл м л рен үт үне т эмин итү бурычы барлыкка кил . Күрс телг н т эминат 
бирелг нче муниципаль гарантияне үт ү рөхс т ителми.

8. Муниципаль гарантиянең үз көчен  керүе календарь дата яис  гарантияд  
күрс телг н билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану бел н билгел н .

9. Гарант бенефициарның алдан язма рөхс тенн н башка муниципаль гарантия 
шартларын үзг ртерг  хокуклы түгел.

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарның гарантка карата булган 
тал пл р, яңа хуҗага (сатып алучыга) облигацияг  хокукларның яңа хуҗасына 
(эмитентка) күчүг , принципал (эмитентның) йөкл м л рен үт үг  б йле р вешт , 
кыймм тле к газьл р турында Россия Федерациясе законнарында билгел нг н 
тал пл рнең хокукларын тапшырудан (күчүд н) тыш, алдан язма ризалыгыннан 
башка тапшырыла (бүт н нигезл р буенча күч рг ) алмый.

11. Муниципаль гарантия гарантияд  күрс телг н очракларда һ м нигезл р 
(шул ис пт н леге статьяның 6 пунктындагы 14 пунктчасында күрс телг н 
гарантның язма ризалыгыннан башка үзг ртелг н очракта), шулай ук бу статьяның 7 
пунктында һ м Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1153 статьясындагы 5 
пунктында билгел нг н бурыч принципалы үт лг нд  Гарант тарафыннан таныла.

12. Муниципаль гарантия буенча акча түл ү турында бенефициар тал бе 
(гарантия үт леше турында бенефициар тал бе) гарантияд  билгел нг н очракта 
гына гарантка бирелерг  мөмкин. Гарантия үт леше турында бенефициар тал бе 
гарантияд  билгел нг н т ртипт , гарантияд  күрс телг н документларны кушып, 
язма р вешт  гарантка белдерелерг  тиеш.

13. Бенефициар муниципаль гарантияд  һ м муниципаль гарантияне бирү 
турындагы килешүд  билгел нг н срогыннан элек гарантияне үт ү турында 
тал пл рне, шул ис пт н принципалның гарантиясе бел н т эмин ителг н 
йөкл м л рне үт ү срогы якынлашкан дип санала торган вакыйгалар (шартлар) 



вакытында да, күрс терг  хокуклы түгел.
14. Гарант гарантия үт леше турында бенефициар тал бен кую турында 

принципалга х б р ит рг  һ м принципалга тал пнең күчерм сен тапшырырга тиеш.
15. Гарант муниципаль гарантияд  билгел нг н срокта, бенефициарның 

күрс телг н тал пк  кушып бирелг н документлар бел н Гарантия үт леше 
турындагы тал бен карарга һ м гарантия шартларына тал пл р һ м аңа кушып 
бирелг н документлар туры килү килм вен тикшерерг  тиеш.

16. Гарантия үт леше турында бенефициар тал бе һ м аңа кушып бирелг н 
документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла һ м гарант 
бенефициарга аның тал бен кан гатьл ндерүд н баш тарта:

1) гарантия бирелг н срок т мамланганнан соң (гарантиянең гам лд  булу 
срогы) гарантка тал п һ м (яис ) аңа кушып бирелг н документлар гарантка 
тапшырылган);

2) тал п һ м (яис ) аңа кушып бирелг н документлар гарантияд  билгел нг н 
т ртипне бозып, гарантка тапшырылды;

3) тал п һ м (яис ) аңа кушып бирелг н документлар гарантия шартларына 
туры килми;

4) бенефициар принципал һ м (яис ) өченче затлар тарафыннан т къдим 
ителг н принципалның гарантия бел н т эмин ителг н йөкл м л ренең тиешле 
үт лешен кабул итүд н баш тартты;

5) леге статьяның 7 пунктында һ м Россия Федерациясе Бюджет кодексының 
115/3 статьясындагы 6 пунктында билгел нг н очракларда;

6) гарантияд  билгел нг н башка очракларда.
17. Гарантиянең үт леше турында бенефициар тал бе һ м (яис ) аңа кушып 

бирелг н документлар нигезсез һ м (яис ) муниципаль гарантия шартларына туры 
килми дип танылган очракта, гарант бенефициарга аның тал бен 
кан гатьл ндерүд н баш тарту турында х б р ит рг  тиеш.

18. Гарант бенефициар тал бен  каршы принципал т къдим ит  алырлык 
каршылыкларны чыгарырга хокуклы. Гарант х тта принципал алардан баш тарткан 
яки үз бурычын таныган очракта да леге каршылыкларга хокукын югалтмый.

19. Гарантия үт леше турында бенефициар тал бен һ м аңа кушып бирелг н 
документларны нигезле һ м муниципаль гарантиянең тиешле шартлары дип 
танылган очракта, гарант гарантия буенча йөкл м не гарантияд  билгел нг н 
вакытта үт рг  тиеш.

20. Гарантның бенефициар каршындагы муниципаль гарантияд  каралган 
йөкл м се гарантия бел н т эмин ителг н принципалның срогы чыккан йөкл м л ре 
күл менд , л кин гарантия суммасыннан да артмый.

21. Гарантның муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йөкл м се 
туктатыла:

1) гарантта билгел нг н күл мд  бенефициарга Гарант тарафыннан акча түл п,;
2) гарантияд  билгел нг н вакыт узганнан соң, ул бирелг н (гарантиянең 

гам лд  булу срогы);
3) принципал һ м (яис ) өченче затлар тарафыннан принципалның гарантия 

бел н т эмин ителг н йөкл м л рен үт г н й  принципалның күрс телг н 
йөкл м л рен бүт н нигезл р буенча (бенефициар тарафыннан гарантка һ м (яис ) 
судка бирелг н гарантия үт леше турында гарантка карата тал п булу булмауга 



карамастан) туктатылган очракта, яис  принципалның күрс телг н йөкл м л рен 
башка нигезл р буенча (бенефициар тарафыннан гарантка һ м (яис ) судка бирг н 
тал пнең булу булмавына карамастан));

4) гарантка гарантияне кире кайтару юлы бел н һ м (яис ) бенефициарның 
гарантия буенча үз хокукларыннан баш тарту н тиҗ сенд , принципал тарафыннан 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115/1 статьясында каралган гарантка 
мондый гарантия буенча бенефициарлар һ м кил ч кт  алар барлыкка килү өчен 
нигезл р фактта булмаган очракта гарантияне гарантия буенча үз йөкл м л ренн н 
азат итү турында язма гарантия буенча үз хокукларыннан баш тарту н тиҗ сенд  
гарантияне гарантиял ү буенча;

5) г р т эмин ителешен  гарантия бирелг н принципалның йөкл м се 
билгел нг н срокта барлыкка килм с ;

6) бенефициар гарантка һ м (яис ) гарантка гарантка гарантия үт леше турында 
гарантка тал п куйганнан соң төп йөкл м не (шул ис пт н принципалны һ м (яис ) 
бенефициарны бетерүг  б йле р вешт ) туктатуга яис  аның гам лд  булмавын 
алыш биреш дип тануга б йле р вешт ;;

7) бенефициарның башка затка яис  бенефициарга караган башка нигезл р 
буенча гарантка гарантия, хокуклар һ м (яис ) бурычлар буенча тал п хокукларын 
бүт н затка тапшырган очракта, гарантның алдан язма ризалыгыннан (күрс телг н 
тал пл рнең (хокукларның һ м бурычларның) яңа хуҗасына (сатып алучыга) 
облигацияг  хокукларның яңа хуҗасына (сатып алучыга) күчүен  б йле р вешт , 
кыймм тле к газьл р турында Россия Федерациясе законнарында билгел нг н 
тал пл рне (хокукларын) алдан тапшырудан (күчүд н тыш), принципалның 
(эмитентның));

8) принципал тарафыннан башка затка тапшырылган яис  принципалга караган 
хокукларның һ м (яис ) бурычларның (бурычның) башка нигезл ре буенча башка 
затка күчк н очракта, гарантның алдан язма ризалыгыннан башка, төп йөкл м  
буенча принципалга караган хокукларның һ м (яис ) бурычларның (бурычның) 
башка нигезл ре буенча принципал тарафыннан тапшырылган очракта;;

9) гарантиял рд  күрс телг н очракларда һ м нигезл р буенча гарантияне 
чакыртып алу н тиҗ сенд ;

10) гарантияд  билгел нг н башка очракларда.
22. Гарантның аның буенча йөкл м л ре туктатылганнан соң бенефициарның 

гарантияне тотып калу күрс телг н гарантия буенча нинди д  булса хокукларны 
сакламый.

23. Муниципаль гарантияне туктату турында м гълүм булган Гарант бу хакта 
бенефициарга һ м принципалга х б р ит рг  тиеш.

Бенефициар һ м муниципаль гарантияне чакыртып алу яис  туктатуга китер  
торган х лл рнең килеп чыгуы турында м гълүм булган принципал бу хакта 
гарантка х б р ит рг  тиеш.

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне үт ү гарантның принципалга 
карата регресс тал бе хокукы барлыкка килүг  китерс  й  бенефициарның 
принципалга Карата тал бе хокукларының гарантка юл куюы бел н б йле булса, 
мондый муниципаль гарантияне үт ү өчен акча тиешле бюджет кытлыгын 
финанслау чыганакларында ис пк  алына,  мондый муниципаль гарантия буенча 
йөкл м л рне үт ү бюджет кредиты бирү буларак чагыла.



25. г р Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне үт ү гарантның 
принципалга карата регресс тал бе хокукы барлыкка килүг  китерм с  й  
бенефициарның принципалга карата тал п хокукы гарантка юл кую бел н б йле 
булмаса, мондый муниципаль гарантияне үт ү өчен акча тиешле бюджет 
чыгымнарында ис пк  алына.

26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йөкл м л рнең тулы күл мд  яис  
нинди д  булса өлешенд  үт ү йөзенн н түл нг н акчалар регрессы т ртибенд  
гарантка кайтару яис  гарантка бенефициарның принципалга карата бирелг н тал п 
хокукларын үт ү йөзенн н алынган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару 
буларак чагылдырыла.

27. Муниципаль гарантиял р бел н т эмин ителг н кредитлар һ м кредитлар 
максатчан булырга тиеш.

28. Муниципаль гарантия бел н т эмин ителг н кредит (займ) акчаларын 
максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия бирү 
турында шартнам д  билгел нг н йөкл м л рне үт м г н яис  тиешенч  үт м г н 
очракта, принципал һ м бенефициар Россия Федерациясе законнарында, 
муниципаль гарантия бирү турында килешүд  билгел нг н җаваплылыкка ия.

29. Бенефициарлар булып торган йөкл м л рне т эмин итүд  бирел  торган 
муниципаль гарантиянең үзенч лекл ре Россия Федерациясе Бюджет кодексы бел н 
билгел н .

30. Муниципаль кыймм тле к газьл р эмиссиясе н тиҗ сенд  барлыкка килг н 
йөкл м л р буенча муниципаль гарантиял рне бирү һ м үт ү үзенч лекл ре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы бел н билгел н .

31. Муниципаль гарантиял рне бирү т ртибе һ м шартлары Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы һ м аның нигезенд  кабул ителг н леге карар бел н 
билгел н .

31 статья. Муниципаль кыймм тле к газьл р
1. Район исеменн н чыгарылган кыймм тле к газьл р муниципаль кыймм тле 

к газьл р дип таныла.
2. Муниципаль кыймм тле к газьл рнең эмитенты булып җирле хакимият тора, 

ул район Уставы муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия.
5. Район тарафыннан чыгарылырга мөмкин булган муниципаль кыймм тле 

к газьл р төрл ре һ м аларның эмиссиясе һ м мөр җ гатьл ре т ртибе һ м 
шартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы бел н билгел н .»;

32 статья. Юридик затларга (д үл т (муниципаль) учреждениел рен , 
ш хси эшм к рл рг , физик затларга субсидиял рд н тыш) субсидиял р бирү

1. Юридик затларга (муниципаль учреждениел рг  субсидиял рд н тыш), 
шулай ук физик затларга  товар, эшл р, хезм т күрс түл р җитештерүчел рг  
субсидиял р алынмый калган керемн рне каплау һ м (яки) Россия Федерациясе 
территориясенд  җитештерелг н җиңел һ м мотоцикллардан, винодель 
продуктларыннан тыш, товарлар җитештерүг  (подакцизлы товарларга), эшл р 
башкаруга, хезм тл р күрс түг  б йле чыгымнарны каплау максатларында түл үсез 
бирел .

2. Юридик затларга ( леге статьяның 6  8 пунктларында күрс телг н 



субсидиял рд н тыш), ш хси эшм к рл рг , шулай ук физик затларга  товар, 
эшл р, хезм т күрс түл р җитештерүчел рг  субсидиял р бирел :

1) федераль бюджеттан һ м Россия Федерациясенең бюджеттан тыш д үл т 
фондлары бюджетларыннан  федераль бюджет турында Федераль законда, Россия 
Федерациясенең бюджеттан тыш д үл т фондлары бюджетлары турында федераль 
законнарда һ м алар нигезенд  кабул ител  торган Россия Федерациясе 
Хөкүм тенең норматив хокукый актларында яис  д үл т хакимиятенең федераль 
органнары (федераль д үл т органнары) актларында каралган очракларда һ м 
т ртипт ;);

2) бюджеттан тыш территориаль д үл т фондлары бюджетларыннан  
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законында, 
бюджеттан тыш территориаль д үл т фондлары бюджетлары турында Татарстан 
Республикасы законнарында һ м алар нигезенд  кабул ител  торган Татарстан 
Республикасы д үл т хакимияте югары башкарма органының норматив хокукый 
актларында яис  Татарстан Республикасы д үл т хакимияте органнарының ул 
в кал т бирг н органнары актларында каралган очракларда һ м т ртипт Татарстан 
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законында, бюджеттан 
тыш территориаль д үл т фондлары бюджетлары турында Татарстан Республикасы 
законнарында һ м алар нигезенд  кабул ител  торган;

3) җирле бюджеттан  җирле бюджет турында муниципаль бер млек Советы 
карарында һ м аның нигезенд  кабул ител  торган муниципаль Башкарма 
комитетның хокукый актларында яис  җирле үзидар нең в кал тле органнары 
актларында каралган очракларда һ м т ртипт .

3. Юридик затларга (муниципаль учреждениел рг  субсидиял рд н тыш), 
индивидуаль эшм к рл рг , шулай ук физик затларга  товар, эшл р, хезм т 
күрс түл р җитештерүчел рг  субсидиял р бирүне җайга сала торган муниципаль 
хокукый актлар Россия Федерациясе Хөкүм те билгел г н гомуми тал пл рг  туры 
килерг  тиеш һ м аларны билгел рг  тиеш.:

1) субсидиял р алу хокукына ия булган юридик затларны (муниципаль 
учреждениел рд н тыш), индивидуаль эшкуарларны, физик затларны  товар, эш, 
хезм т җитештерүчел рне (муниципаль учреждениел рд н тыш) сайлап алу 
категориял ре һ м (яис ) критерийлары;

2) субсидиял р бирүнең максатлары, шартлары һ м т ртибе;
3) бирг нд  билгел нг н шартлар бозылган очракта, тиешле бюджетка 

субсидиял рне кире кайтару т ртибе;
4) финанс бел н т эмин итү чыганагы күрс телг н субсидиял р булган 

субсидия алучының акчалата йөкл м л рен түл ү өчен кир кле сумма чикл ренд  
бирелг н субсидиял рд н тыш, хисап финанс елында товарлар җитештерү (гам лг  
ашыру), эшл р башкару, хезм тл р күрс түг  б йле чыгымнарны финанс бел н 
т эмин итү максатларында бирелг н субсидиял р калдыкларын кире кайтару 
очраклары һ м т ртибе (финанс бел н т эмин итү чыганагы күрс телг н 
субсидиял р));

5) субсидия бирүче бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) һ м муниципаль 
финанс тикшерүе органы тарафыннан субсидиял р бирү шартларын, максатларын 
һ м т ртибен үт үне м җбүри тикшерү турында нигезл м л р.

3.1. леге статьяда каралган субсидиял рне алучылар тарафыннан аларны 



бирг нд  билгел нг н шартларны бозган очракта, тиешле акчалар леге статьяның 3 
пунктында һ м 8 пунктындагы дүртенче абзацында каралган норматив хокукый 
актларда, муниципаль хокукый актларда билгел нг н т ртипт  Россия Федерациясе 
бюджет системасының тиешле бюджетына кире кайтарылырга тиеш.

4. леге статьяда күрс телг н субсидиял р (килешүл р) бирг нд , аларны бирү 
турында шартнам л рг  (шартнам л рг ), норматив хокукый актларга, аларны 
бирүне җайга сала торган муниципаль хокукый актларга һ м леге шартнам л р 
(килешүл р) буенча йөкл м л рне үт ү максатларында төзелг н шартнам л рг  
(шартнам л рг ) ярашлы р вешт  субсидиял р алучыларның һ м товар бел н 
т эмин итүчел р (подрядчылар, башкаручылар) булып торучы затларның 
шартнам л р (килешүл р) буенча йөкл м л рне үт ү максатларында төзелг н 
килешүл р (килешүл р) буенча (килешүл р) буенча йөкл м л рне үт ү 
максатларында төзелг н килешүл р (килешүл р) буенча (җыелма) капиталларында, 
шулай ук коммерцияле оешмалар катнашында бюджет акчаларын баш бүлүче 
(бүлүче) һ м д үл т (муниципаль) финанс контроле органнары тарафыннан 
субсидиял р бирү шартларын, максатларын һ м т ртибен үт үне тикшерү өчен 
субсидиял р бирү т ртибен тикшерүне гам лг  ашыруга субсидиял р бирү т ртибен 
билгели.

4.1. леге статьяда каралган субсидиял р бирг нд  юридик затларга, 
товарларны җитештерү (сату), эшл р башкару, хезм тл р күрс түг  һ м (яис ) 
норматив хокукый актларга, аларны бирүне җайга салучы муниципаль хокукый 
актларга б йле чыгымнарны финанс бел н т эмин итүг  субсидиял р бирү турында 
шартнам л рг  (шартнам л рг ) кертел  торган аларны бирүнең м җбүри шарты 
булып, югары технологияле чит ил җиһазларын, чималны һ м комплектлау 
йберл рен сатып алганда (җиб рг нд ) Россия Федерациясе валюта законнары 

нигезенд  гам лг  ашырыла торган операциял рд н тыш, алынган чит ил валютасы 
акчалары ис бенн н сатып алуны тыю тора.норматив хокукый актларда, 
күрс телг н юридик затларга субсидиял р бирүне җайга сала торган муниципаль 
хокукый актларда билгел нг н башка операциял рне башкару т ртибен раслау 
турында " Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары

5. леге статьяда каралган субсидиял р муниципаль хосусый партнерлык 
турындагы килешүл рд , концессия килешүл ренд  каралган шартлар һ м сроклар 
нигезенд  федераль бюджеттан, Татарстан Республикасы бюджетыннан, җирле 
бюджеттан бирелерг  мөмкин.

6. Бюджет турындагы карарда Россия Федерациясе Президенты, Россия 
Федерациясе Хөкүм те, Россия Федерациясе субъектының иң югары вазыйфаи заты, 
Татарстан Республикасы д үл т хакимиятенең югары башкарма органы, юридик 
затларга (д үл т (муниципаль) учреждениел рд н тыш), ш хси эшм к рл рг , физик 
затларга конкурс нигезенд  бирел  торган субсидиял р р вешенд  грантлар бирүг  
бюджет ассигнованиел ре каралырга мөмкин.

Күрс телг н субсидиял рне федераль бюджеттан, Татарстан Республикасы 
бюджетларыннан, җирле бюджетлардан бирү т ртибе, г р леге т ртип леге 
пунктның беренче абзацында каралган карарлар бел н билгел нм г н булса, Россия 
Федерациясе Хөкүм тенең, Татарстан Республикасы д үл т хакимиятенең югары 
башкарма органының норматив хокукый актлары бел н т ңг л р вешт  билгел н .

7. Бюджет турында законда (карарда) федераль бюджеттан, Татарстан 



Республикасы бюджетыннан, җирле бюджеттан Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы, муниципаль бер млект н булган акциял рнең (өлешл ренең) 100 
проценты юридик затларга, күрс телг н юридик затлар милкенд ге капиталь 
төзелеш объектларына һ м (яис ) алар тарафыннан күчемсез мөлк т объектларын 
сатып алуга капитал салуларны гам лг  ашыруга, алга таба Россия Федерациясе 
законнары нигезенд  мондый юридик затларның устав капиталларын арттыруга 
бюджет ассигнованиел ре каралырга мөмкин.

леге пунктның беренче абзацында каралган субсидиял р бирү турындагы 
карарлар федераль бюджеттан, Татарстан Республикасы бюджетыннан, җирле 
бюджеттан Россия Федерациясе Хөкүм тенең, Татарстан Республикасы д үл т 
хакимиятенең югары башкарма органының, башкарма комитетның муниципаль 
хокукый актларының алар билгел г н т ртипт  норматив хокукый актлары 
р вешенд  кабул ител .

леге пунктның беренче абзацында каралган субсидиял р бирү бюджет 
акчаларын алучы арасында төзел  торган шартнам  (килешү) һ м субсидия бирел  
торган юридик зат тарафыннан гам лг  ашырыла. Күрс телг н шартнам г  
(килешүг ) леге пунктның беренче абзацында каралган субсидия бирелүче юридик 
затның д үл т һ м муниципаль ихтыяҗларны т эмин итү өчен товарлар, эшл р, 
хезм т күрс түл рне сатып алу өлк сенд  контракт системасы турында Россия 
Федерациясе законнарында билгел нг н т ртипт  алынган акчалар ис бенн н сатып 
алуны гам лг  ашырырга, шулай ук хисап елында файдаланылмый торган субсидия 
калдыгын (субсидияне алучының акчалата йөкл м л рен түл ү өчен кир кле сумма 
чикл ренд  бирел  торган субсидияд н тыш) тиешле бюджетка кире кайтару 
турындагы нигезл м  кертелерг  тиеш (финанс ягыннан т эмин итү чыганагы 
күрс телг н субсидияне леге пунктның дүртенче абзацында күрс телг н норматив 
хокукый (хокукый) актларда билгел нг н т ртипт , агымдагы финанс елында 
субсидия бирү максатларында леге акчалардан файдалануга ихтыяҗ булу турында 
карар.

леге пунктта каралган субсидиял р бирү т ртибе, субсидиял р бирү турында 
шартнам л рг  (килешүл рг ) тал пл рне д  кертеп, федераль бюджеттан, 
Татарстан Республикасы бюджетыннан, җирле бюджеттан, аларны бирү сроклары 
һ м шартлары нигезенд  Россия Федерациясе Хөкүм тенең, Татарстан 
Республикасы д үл т хакимиятенең югары башкарма органының, башкарма 
комитетның муниципаль хокукый актлары бел н билгел н .

8. Федераль бюджеттан, Татарстан Республикасы бюджетыннан, җирле 
бюджеттан леге статьяның 1 һ м 8 пунктларында күрс телг н юридик затларга 
субсидиял р бирү турында шартнам л р (килешүл р) төзү һ м муниципаль хосусый 
партнерлык турында килешүл р, муниципаль бер млек исеменн н бюджет 
йөкл м л ренең расланган лимитларының гам лд  булу срогыннан артып китк н 
концессион килешүл р төзү шуңа ярашлы р вешт  Россия Федерациясе Хөкүм те, 
Татарстан Республикасы д үл т хакимиятенең югары башкарма органы, Татарстан 
Республикасы башкарма комитеты карарлары бел н каралган очракларда гам лг  
ашырыла.



2 БҮЛЕК. БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫН ТӨЗҮ Һ М КАРАУ

33 статья. Бюджет проектын төзү нигезл ре 
1. Бюджет проекты чыгым йөкл м л рен финанс бел н т эмин итү 

максатларында социаль икътисадый үсеш фаразлары нигезенд  төзел .
2. Җирле бюджет проекты муниципаль бер млекнең җирле администрациясе 

тарафыннан билгел нг н т ртипт , леге кодекс һ м аның тал пл рен үт п, 
муниципаль бер млек Советының муниципаль хокукый актларында кабул ител  
торган т ртипт  төзел .

Муниципаль бер млек бюджеты проекты, г р Россия Федерациясе субъекты 
законы, Татарстан Республикасы бюджеты турындагы законнан тыш, муниципаль 
районнар бюджетлары проектлары төзел  һ м раслана торган срок билгел нм г н 
булса, муниципаль бер млек Советының муниципаль хокукый актлары нигезенд  
бер елга (Чираттагы финанс елына һ м план чорына) яки өч елга (Чираттагы финанс 
елына һ м план чорына) төзел  һ м раслана.

г р җирле бюджет проекты Чираттагы финанс елына төзел  һ м раслана ик н, 
Башкарма комитет муниципаль бер млекнең уртача сроклы финанс планын эшли 
һ м раслый.

34 статья. Бюджет проектын төзү өчен кир кле белешм л р 
1. Бюджет проектын үз вакытында һ м сыйфатлы итеп төзү максатларында 

финанс бюджет палатасы башка финанс органнарыннан, шулай ук д үл т 
хакимиятенең башка органнарыннан, җирле үзидар  органнарыннан кир кле 
белешм л р алырга хокуклы.

2. Район бюджеты проектын төзү нигезл н :
Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль 

Собраниесен  еллык юлламасының бюджет с яс тен (бюджет с яс тен  тал пл р) 
билгели торган нигезл м л ре;

Россия Федерациясе Бюджет, салым һ м таможня тариф с яс тенең төп 
юн лешл ре (Татарстан Республикасы бюджет һ м салым с яс тенең төп 
юн лешл ре, муниципаль бер млекнең бюджет һ м салым с яс тенең төп 
юн лешл ре));

социаль икътисадый үсеш фаразы;
озак сроклы чорга бюджет фаразы (бюджет фаразы проекты, бюджет фаразына 

үзг решл р кертү проекты) ;
д үл т (муниципаль) программалары проектлары, күрс телг н программаларга 

үзг решл р кертү проектлары).

35 статья. Социаль икътисадый үсеш фаразы 
1. Муниципаль бер млекнең социаль икътисади үсеш фаразы кименд  өч ел 

вакыт эченд  эшл н .
2. Муниципаль бер млекнең социаль икътисади үсеш фаразы ел саен Башкарма 

комитет билгел г н т ртипт  эшл н .
3. Муниципаль бер млекнең социаль икътисади үсеш фаразы Башкарма 

комитет тарафыннан бюджет проектын закон чыгару (в киллекле) органына кертү 
турында Карар кабул итү бел н бер үк вакытта хуплана.



4. Чираттагы финанс елына һ м план чорына социаль икътисадый үсеш фаразы 
план чорының параметрларын төг лл штерү һ м план чорының икенче елы 
параметрларын өст ү юлы бел н эшл н .

Социаль икътисадый үсеш фаразына аңлатма язуында фараз параметрларын 
нигезл ү, шул ис пт н фаразланган үзг решл рнең с б пл рен һ м факторларын 
күрс теп, элек расланган параметрлар бел н чагыштыру китерел .

5. Бюджет проектын төзү яки карау барышында муниципаль бер млекнең 
социаль икътисадый үсеш фаразын үзг ртү бюджет проектының төп 
характеристикаларын үзг ртүг  китер .

6. Муниципаль бер млекнең социаль икътисади үсеш фаразын эшл ү Башкарма 
комитетның в кал тле органы (вазыйфаи зат) тарафыннан башкарыла.

7. Озак сроклы чорга муниципаль бер млекнең бюджет фаразын 
формалаштыру максатларында, РФ БК 170.1 статьясы нигезенд , Башкарма комитет 
билгел г н т ртипт , озак сроклы чорга социаль икътисадый муниципаль 
бер млекнең фаразлары эшл н .

36 статья. Район керемен фаразлау
Район бюджетының керемн ре районның социаль икътисади үсеш фаразлары 

нигезенд  район Советына бюджет проекты кертелг н көнг  гам лд  булган Россия 
Федерациясенең Салымнар һ м җыемнар турындагы законнар һ м бюджет 
законнары, шулай ук Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы 
законнары һ м район бюджетының салым булмаган керемн рен билгели торган 
муниципаль хокукый актлар нигезенд  фаразлана.

Район Советы карарларына салымнар һ м җыемнар турында район Советы 
карарына үзг решл р кертүне күзд  тота торган, кабул ителг н көнн н соң кабул 
ителг н бюджеты турында карар проекты район Советына кертелг нн н соң, 
чираттагы финанс елына һ м план чорына район керемн ре (чыгымнары) үзг рүг  
китер  торган карар район Советының күрс телг н карарларының үз көчен  керүе 
турындагы нигезл м л рне үз эчен  алырга тиеш.

37 статья. Бюджет ассигнованиел рен планлаштыру
1. Бюджет ассигнованиел рен планлаштыру финанс бюджет палатасы 

билгел г н методика нигезенд  һ м т ртипт  гам лг  ашырыла.
2. Бюджет ассигнованиел рен планлаштыру гам лд ге һ м кабул ител  торган 

йөкл м л рне үт үг  бюджет ассигнованиел ре буенча аерым гам лг  ашырыла.
3. Бюджет һ м автоном учреждениел р тарафыннан муниципаль хезм тл р 

күрс түг  (эшл р башкаруга) бюджет ассигнованиел рен планлаштыру Чираттагы 
финанс елына һ м план чорына муниципаль йөкл м не, шулай ук хисап финанс 
елында һ м агымдагы финанс елында аның үт лешен ис пк  алып гам лг  
ашырыла.

38 статья. Муниципаль программалар 
1. Муниципаль программалар Башкарма комитет тарафыннан раслана.
Муниципаль программаларны гам лг  ашыру сроклары Башкарма комитет 

тарафыннан билгел нг н т ртипт  билгел н .
Муниципаль программаларны эшл ү, леге программаларны формалаштыру 



һ м гам лг  ашыру турында карарлар кабул итү т ртибе Башкарма комитетның 
муниципаль хокукый акты бел н билгел н .

2. Муниципаль программаларны гам лг  ашыруны финанс бел н т эмин итүг  
бюджет ассигнованиел ре күл ме, программаны раслаган муниципаль хокукый акт 
нигезенд , бюджет чыгымнарының һ р максатчан статьясы буенча бюджет 
турындагы карар бел н раслана.

Чираттагы финанс елыннан башлап тормышка ашыруга т къдим ител  торган 
муниципаль программалар, шулай ук элек расланган муниципаль программаларга 
үзг решл р Башкарма комитет тарафыннан билгел нг н срокларда расланырга 
тиеш.

Муниципаль программалар бюджет турындагы законга (карарга) ул үз көчен  
керг н көнн н соң өч айдан да соңга калмыйча туры китерелерг  тиеш.

3. Һ р муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруның 
н тиҗ лелеген б ял ү үтк рел . Күрс телг н б ял үне үтк рү т ртибе һ м аның 
критерийлары Башкарма комитет тарафыннан билгел н .

Күрс телг н б ял ү н тиҗ л ре буенча муниципаль бер млек Башкарма 
комитеты тарафыннан элек расланган муниципаль программаның чираттагы финанс 
елыннан башлап туктатылырга яки үзг ртерг , шул ис пт н муниципаль 
программаны гам лг  ашыруны финанс бел н т эмин итүг  бюджет 
ассигнованиел ре күл мен үзг ртү кир клеге турында Карар кабул ителерг  
мөмкин.

39 статья.  Муниципаль юл фонды 
Муниципаль юл фонды Совет карары бел н төзел .
Муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиел ре күл ме чираттагы 

финанс елына (Чираттагы финанс елына һ м план чорына) җирле бюджет 
турындагы карар нигезенд  муниципаль бер млек бюджеты керемн ренең леге 
пунктның беренче абзацында күрс телг н муниципаль бер млек Советы карары 
бел н билгел нг н кименд  фаразланган күл ме күл менд  раслана.:

Россия Федерациясе территориясенд  җитештерел  торган дизель һ м (яис ) 
карбюратор (инжектор) двигательл ре өчен автомобиль бензинына, туры куу 
бензинына, дизель ягулыгына, мотор майларына җирле бюджетка күчерелерг  
тиешле акцизлар;;

муниципаль юл фонды булдыруны күзд  тоткан муниципаль бер млек Советы 
карары бел н расланган җирле бюджетка бүт н керемн рне ис пл ү т ртибе 
турындагы нигезл м г  үзг решл р кертелде.

Муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиел рен формалаштыру һ м 
куллану т ртибе муниципаль бер млек Советы карары бел н билгел н .

Муниципаль юл фондының агымдагы финанс елында файдаланылмаган 
бюджет ассигнованиел ре чираттагы финанс елында муниципаль юл фондының 
бюджет ассигнованиел рен арттыруга җиб рел .

40 статья.  Бюджет турында карар проектында карау һ м раслау өчен 
т къдим ител  торган күрс ткечл р составы 

1. Бюджет турында Совет карарында бюджет керемн ренең гомуми күл ме, 
чыгымнарның гомуми күл ме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия 



Федерациясе Бюджет кодексында, леге Нигезл м д  билгел нг н башка 
күрс ткечл р кер  торган бюджетның төп характеристикалары булырга тиеш.

Бюджет турында Совет карарында Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы, 
Татарстан Республикасы законнары һ м Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезл м л ре нигезенд  кабул ителг н муниципаль хокукый актлар бел н 
билгел нм г н очракта, җирлекл р бюджетлары арасында керемн рне бүлү 
нормативлары булырга тиеш.

2. Бюджет турында карар бел н раслана:
Керемн ренең баш администраторлары исемлеге
Татарстан Республикасы бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары исемлеге 
бюджет ассигнованиел рен Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына һ м 
план чорына) бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрл ре 
бүлекл ре, бүлекч л ре, төркемн ре (төркемн ре һ м төркемч л ре), максатчан 
статьялары (д үл т (муниципаль) программалары һ м эшч нлекнең программалы 
булмаган юн лешл ре), төркемн ре (төркемн ре һ м төркемч л ре), төркемн ре 
(төркемн ре һ м төркемч л ре), шулай ук чираттагы финанс елына (Чираттагы 
финанс елына һ м план чорына) бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекл ре 
һ м бүлекч л ре, классификациясенең бүлекл ре һ м бүлекч л ре (төркемн ре) 
буенча бүлү (икенче абзац 2013 елның 16 октябренд ге 79 ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясенд );

Чираттагы финанс елына һ м план чорына (Чираттагы финанс елына һ м план 
чорына) бюджет чыгымнарының ведомство структурасы);

норматив йөкл м л рне үт үг  юн лдерелг н бюджет ассигнованиел ренең 
гомуми күл ме;

Чираттагы финанс елында һ м план чорында Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка бюджетларына бирел  торган бюджетара трансфертлар күл ме 
(статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясенд ) ;

план чорының икенче елына, Чираттагы финанс елына һ м план чорының 
беренче елына бюджет расланган очракта, шартлы р вешт  расланган (расланган) 
чыгымнарның гомуми күл ме план чорының икенче елына, план чорының икенче 
елына, план чорының икенче елына, Россия Федерациясе бюджет системасының 
башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар ис бенн н каралган бюджет 
чыгымнарын ис пк  алмыйча, кименд  2,5 процент күл менд , бюджет 
чыгымнарының гомуми күл ме (максатчан билгел неше булган Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар ис бенн н 
каралган бюджет чыгымнарын ис пк  алмыйча),);

Чираттагы финанс елына һ м план чорына бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары (статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясенд );

муниципаль эчке бурычның иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан һ м 
план чорының һ р елыннан соң кил  торган елның 1 гыйнварына, шул ис пт н 
муниципаль гарантиял р буенча бурычның иң югары чиге күрс телеп,;

Россия Федерациясе Бюджет кодексы һ м леге Нигезл м  нигезенд  



билгел нг н башка күрс ткечл р.
3. Бюджет турында Совет карары бел н, чираттагы финанс елыннан башлап, 

бюджет турындагы карарда тиешле бюджет ассигнованиел ренн н һ м (яис ) 
бюджет чыгымнарының гомуми күл менн н артыграк билгел нг н максатларга, 
кертүг  (бюджетта чагылдыруга) т къдим ител  торган салым булмаган 
керемн рнең аерым төрл ре (төрл ре) буенча бюджет керемн ренн н файдалану 
каралган.

3бүлек. БЮДЖЕТНЫ КАРАУ Һ М РАСЛАУ

41 статья. Совет каравына бюджет турында карар проектын кертү 
1. Бюджет турындагы карар проекты Башкарма комитет тарафыннан Совет 

карарларында билгел нг н срокларда, мма агымдагы елның 15 ноябренн н д  соңга 
калмыйча түб нд ге документлар һ м материаллар бел н бер үк вакытта совет 
каравына кертел :

Россия Федерациясе Бюджет, салым һ м таможня тариф с яс тенең төп 
юн лешл ре (Татарстан Республикасы бюджет һ м салым с яс тенең төп 
юн лешл ре, муниципаль бер млекл рнең бюджет һ м салым с яс тенең төп 
юн лешл ре));

агымдагы финанс елының узган чорында тиешле территориянең социаль
икътисадый үсешенең якынча йомгаклары һ м агымдагы финанс елында тиешле 
территориянең социаль икътисадый үсешенең көтелг н н тиҗ л ре;

муниципаль бер млек территориясен социаль икътисадый үстерү фаразы;
Чираттагы финанс елына һ м план чорына тиешле территорияг  

берл штерелг н бюджетның төп характеристикалары фаразы (керемн рнең гомуми 
күл ме, чыгымнарның гомуми күл ме, чыгымнарның, дефицитның (профицитның) 
гомуми күл ме й  уртача сроклы финанс планы;

бюджет проектына аңлатма язуы;
методикалар (методикалар проектлары) һ м бюджетара трансфертларны бүлүне 

ис пл ү;
муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һ м (яис ) муниципаль тышкы 

бурычның иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан һ м план чорының һ р 
елыннан соң кил  торган елның 1 гыйнварына; 

агымдагы финанс елына бюджет үт лешен б ял ү;
район Советы, суд системасы органнары, тышкы муниципаль финанс контроле 

органы тарафыннан т къдим ителг н леге органнарның бюджет сметалары 
проектлары, күрс телг н бюджет сметаларына карата финанс органы бел н 
каршылыклар барлыкка килг н очракта, тапшырыла;

бюджет керемн ре чыганаклары реестры;
башка документлар һ м материаллар.
Д үл т (муниципаль) программалары һ м эшч нлекнең программалы булмаган 

юн лешл ре буенча бюджет ассигнованиел рен бүлү бюджеты турындагы карар 
расланган очракта, бюджет турында закон проектына (карарларга) д үл т 
(муниципаль) программалары паспортлары (күрс телг н паспортларга үзг решл р 
проектлары) тапшырыла.

г р бюджет турында карар проекты бюджет чыгымнарын классификациял ү 



бүлекл ре һ м бүлекч л ре буенча бюджет ассигнованиел рен бүлү бел н кушымта 
булмаса, бюджет чыгымнарын классификациял ү бүлекл ре һ м бүлекч л ре 
буенча бюджет ассигнованиел рен бүлү бел н кушымта бюджет турында карар 
проектына аңлатма язуына кушымталар составына кертел .

42 статья.  Бюджет турында карар проектын карау һ м аны раслау 
т ртибе 

1. Чираттагы финанс елына бюджет турында карар проекты кертелг нн н соң 3 
көн эченд  район башлыгы аны район Контроль хисап палатасына экспертиза 
үтк рү өчен җиб р .

2. Районның контроль хисап палатасы бер атна эченд  бюджет турында карар 
проекты турында б ял м  зерли, җитешсезлекл р ачыкланган очракта.

Районның Контроль хисап палатасы б ял м се Совет депутатлары тарафыннан 
бюджет турында карар проектына төз тм л р зерл г нд  ис пк  алына.

3. Кертелг н Чираттагы финанс елына бюджет турындагы карар проекты, 
районның Контроль хисап палатасы б ял м се бел н, советның даими 
комиссиял рен , шулай ук Совет депутатларына карауга җиб рел .

4. Бюджет турында карар проектын җиб рг нн н соң бер атна эченд  контроль
хисап палатасы б ял м се бел н советның даими комиссиял рен  муниципаль 
бер млек бюджеты турында карар проектын беренче укылыш үтк рел .

Беренче укылышта муниципаль бер млек бюджеты турындагы карар 
проектының төп параметрларын хуплау каралган.

Беренче укылышта кабул ителг н бюджет проекты, алга таба гавами тыңлаулар 
уздыру максатларында, массакүл м м гълүмат чараларында бастырып чыгарылырга 
тиеш.

5. Ачык тыңлаулар үтк рг нн н соң, бюджет турындагы карар проекты Совет 
тарафыннан 14 декабрьд н д  соңга калмыйча икенче укылышта карала.

Икенче укылышта бюджет турында карар проекты тулысынча кабул ител .
6. Бюджет турында карар проекты буенча килештерелм г н сораулар килеп 

туган очракта, район башлыгы карары бел н Башкарма комитет һ м Совет 
в килл ренең тигез саны керг н Килештерү комиссиясе төзелерг  хокуклы.

Килештерү комиссиясе Совет р исе тарафыннан расланган регламент 
нигезенд  бюджет турында карар проектының беренче һ м икенче укылышы 
арасындагы б х сле м сь л л рне карый.

7. Совет тарафыннан кабул ителг н чираттагы финанс елына һ м план чорына 
бюджет турында Карар 5 эш көне эченд  район Советы Р исен  кул кую өчен 
җиб рел . Район бюджеты турындагы карар аңа кул куйганнан соң җиде көнн н д  
соңга калмыйча билгел нг н т ртипт  р сми бастырып чыгарылырга тиеш.

8. Советның бюджет турындагы карары Чираттагы финанс елының 1 
гыйнварыннан үз көчен  кер .

9. г р бюджет турында Совет карары агымдагы финанс елы башыннан үз 
көчен  керм с , Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезенд  бюджет бел н 
вакытлыча идар  итү режимы кертел .

4бүлек. БЮДЖЕТ ҮТ ЛЕШЕ



43 статья. Бюджет үт леше нигезл ре 
1. Бюджет үт леше район Башкарма комитеты тарафыннан т эмин ител . 

Бюджет үт лешен оештыру районның финанс бюджет палатасына йөкл н .
2. Бюджет кассаның берд млеге һ м чыгымнарның ведомствога буйсынуы 

нигезенд  башкарыла.

44 статья. Җыелма бюджет язмасы һ м касса планы 
1. Җыелма бюджет язмасын төзү һ м алып бару т ртибе районның финанс

бюджет палатасы тарафыннан билгел н .
Җыелма бюджет язмасын раслау һ м аңа үзг решл р кертү районның финанс

бюджет палатасы р исе тарафыннан башкарыла.
2. Җыелма бюджет язмасының расланган күрс ткечл ре бюджет турындагы 

карарга туры килерг  тиеш.
Бюджет турындагы законга (карарга) үзг решл р кертү турында закон (карар) 

кабул ителг н очракта, районның финанс бюджет палатасы р исе җыелма бюджет 
язмасына тиешле үзг решл р раслый.

3. Җыелма бюджет язмасына бюджет турындагы законга (карарга) үзг решл р 
кертмич  ген  финанс органы җит кчесе (д үл т бюджеттан тыш фонды бел н 
идар  итү органы җит кчесе) карары нигезенд  үзг решл р кертелерг  мөмкин:

норматив йөкл м л рне үт ү өчен каралган бюджет ассигнованиел рен яңадан 
бүлг н очракта  агымдагы финанс елында аларны үт ү өчен бюджет турында карар 
бел н расланган ассигнованиел рнең гомуми күл ме чикл ренд , шулай ук 
расланган бюджет ассигнованиел ре составында резервланган акчаларны яңадан 
бүлү хисабына аны 5 проценттан да артмаган күл мд  арттыру бел н;

бюджет акчаларын баш бүлүчел рнең, алучыларның функциял рен һ м 
в кал тл рен үзг ртк н очракта, шулай ук муниципаль милекне тапшыру, бюджет 
акчаларын бүлүчел рнең (алучыларның) ведомство буйсынуы үзг рү һ м җирле 
үзидар  органнары тарафыннан РФ БК 154 статьясындагы 5 пунктында каралган 
бюджет в кал тл рен гам лг  ашырганда;

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары акчаларына түл түне һ м 
(яис ) бу акчаларны суд чыгымнарын түл ү, казна учреждениесе ТАРАФЫННАН 
Россия Федерациясе законнарында билгел нг н салым, җыемнар, пенялар, 
штрафлар, шулай ук социаль түл үл р (гавами норматив йөкл м л рг  кертелг н 
түл үл рд н тыш) суммаларын арттыру хисабына күчерүне күзд  тоткан суд 
актларын үт г н очракта (гавами норматив йөкл м л рг  кертелг н түл үл рд н 
тыш);

резерв фондлары акчаларын, шулай ук расланган бюджет ассигнованиел ре 
составында башка р вешт  резервланган акчаларны файдаланган очракта, бюджет 
турындагы карарда аларны куллану күл ме һ м юн лешл ре күрс телг н очракта;

конкурс нигезенд  бирел  торган бюджет ассигнованиел рен яңадан бүлг н 
очракта;

агымдагы финанс елы һ м план чоры арасында бюджет ассигнованиел рен 
яңадан бүлг н очракта тиешле финанс елына муниципаль хезм тл р күрс түг  
бюджет акчаларын баш бүлүчег  бюджет ассигнованиел ренең гомуми күл ме 
бюджеты турында законда (карарда) каралган чикл рд ;



максатчан билгел нешт ге субсидиял р, субвенциял р, башка бюджетара 
трансфертлар бирү һ м физик һ м юридик затлардан бюджет турында карар бел н 
расланган күл мн н артык түл үсез керемн р бирү турында х б рнам  алынган 
очракта, шулай ук леге бюджетара трансфертларның ихтыяҗы булмаганда (кире 
кайтарылганда) киметелг н очракта (кире кайтарылган очракта);

муниципаль учреждениел рнең тибын (ведомствосындагы) һ м муниципаль 
унитар предприятиел рнең оештыру хокукый формасын үзг ртк н очракта;

агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиел ре арткан очракта, РФ БК 
билгел г н тал пл рг  туры китереп, леге муниципаль контрактларның шартлары 
нигезенд  хисап финанс елында леге муниципаль контрактларның шартларына 
туры китереп, товарлар бел н т эмин итүг , эшл р башкаруга, хезм тл р күрс түг  
төзелг н д үл т (муниципаль) контрактлары өчен түл үг  агымдагы финанс елы 
бюджет ассигнованиел ре артмаган күл мд , күрс телг н муниципаль 
контрактларны үт үг  Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгел нг н 
тал пл р нигезенд  леге муниципаль контрактларны үт ү өчен агымдагы финанс 
елы башына; 

бюджет инвестициял рен гам лг  ашыруга бюджет ассигнованиел рен яңадан 
бүлг н очракта һ м муниципаль милек объектларына (юл фондларының бюджет 
ассигнованиел ренн н тыш) капитал салуларны гам лг  ашыруны финанс бел н 
т эмин итү ысулын үзг ртк нд , РФ БК 78.2 статьясындагы 2 пунктында һ м 70 
статьясындагы 2 пунктында күрс телг н карарларга, муниципаль контрактларга 
яис  капитал салуларны гам лг  ашыруга субсидиял р бирү турындагы килешүг  
үзг решл р кертелг нн н соң, муниципаль милек объектларына капитал салуларны 
гам лг  ашыру өчен субсидиял р бирү

леге пунктның бишенче абзацында күрс телг н җирле бюджет акчалары 
районның финанс бюджет палатасына й  леге Нигезл м  бел н билгел нг н 
очракларда бюджет акчаларын бүлүчег  карала. леге пунктның бишенче 
абзацында күрс телг н акчалардан файдалану т ртибе (файдалану, яңадан бүлү 
турында карарлар кабул итү т ртибе) башкарма комитет тарафыннан билгел н .

леге пунктта билгел нг н нигезл р буенча җыелма бюджет язмасына 
үзг решл р кертү, леге пунктның сигезенче һ м унынчы абзацларында билгел нг н 
нигезл рд н тыш, бюджет турындагы карар бел н расланган бюджет 
ассигнованиел ре күл ме чикл ренд  гам лг  ашырыла, алар нигезенд  җыелма 
бюджет язмасына үзг решл р кертү бюджет турында карар бел н расланган 
чыгымнарның гомуми күл менн н артып кит рг  мөмкин.

Җыелма бюджет язмасына үзг решл р кертк нд , бюджет турындагы карарга 
үзг решл р кертмич  башка бюджет ассигнованиел рен арттыру өчен гавами 
норматив йөкл м л рне үт үг  һ м муниципаль бурычка хезм т күрс түг  каралган 
бюджет ассигнованиел рен киметү рөхс т ителми.

4. Җыелма бюджет язмасын төзү һ м алып бару т ртибенд  бюджет акчаларын 
баш бүлүчел рг , бүлекл рг , бүлекч л рг , максатчан статьяларга, төркемн рг  
(төркемн рг  һ м төркемч л рг ) й  бюджет акчаларын баш бүлүчел рг , 
муниципаль программаларга, максатчан статьяларга һ м эшч нлекнең 
программасыз юн лешл рен ), бюджетлар чыгымнары классификациясенең 
чыгымнар төрл ре төркемн рен  (төркемн рен  һ м төркемч л рен ) буенча 
җыелма бюджет язмасы күрс ткечл рен һ м бюджет йөкл м л ре лимитларын 



раслау күзд  тотыла.
Җыелма бюджет язмасын төзү һ м алып бару т ртибенд  бюджет чыгымнары 

классификациясенең чыгымнар төрл ре төркемн ре, төркемч л ре (төркемн ре, 
төркемч л ре һ м элементлары) буенча бюджет йөкл м л ре лимитларын раслау, 
шул ис пт н бюджет чыгымнарының төрле максатчан статьялары һ м (яис ) 
төрл ре, бюджет акчаларын баш бүлүчел р өчен дифференциациял нг н р вешт  
каралырга мөмкин.

5. Чыгымнар буенча җыелма бюджет язмасының расланган күрс ткечл ре, РФ 
БК 190 һ м 191 статьяларында каралган очраклардан тыш, чираттагы финанс елы 
башына кад р, бюджет акчаларын баш бүлүчел рг  җиткерел .

Җыелма бюджет язмасын төзү һ м алып бару т ртибе җыелма бюджет 
язмасына үзг решл р кертүнең иң чик сроклары, шул ис пт н леге статьяда 
күрс телг н нигезл рнең төрле төрл ре буенча дифференциациял нг н р вешт  
билгел нерг  мөмкин.

6. Җыелма бюджет язмасына бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 
буенча бюджет ассигнованиел ре, бюджетның берд м счетындагы калдыклар бел н 
идар  итү операциял ренн н тыш, кертел .

7. Бюджет хокук мөн с б тл рен җайга сала торган муниципаль бер млек 
Советының (Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 
Законыннан, территориаль д үл т бюджеттан тыш фонды бюджеты турында 
Татарстан Республикасы Законыннан һ м «чираттагы финанс елына бюджет 
турында» муниципаль бер млек Советы карарыннан тыш) муниципаль хокукый 
актларында финанс органы җит кчесе (территориаль д үл т бюджеттан тыш фонды 
бел н идар  итү органы җит кчесе) карарлары нигезенд  бюджет турындагы карарга 
үзг решл р кертмич , җыелма бюджет язмасына үзг решл р кертү өчен өст м  
нигезл р каралырга мөмкин һ м (яис ) бюджет турында карарда күрс телг н өст м  
нигезл рне билгел ү

8. Касса планында агымдагы финанс елында бюджетка касса керемн ре һ м 
бюджеттан касса түл үл ренең фаразлары аңлашыла.

Касса планында бюджетның берд м счетында калдыклар бел н идар  итү 
буенча операциял рне гам лг  ашыруга тотылган акчаның иң чик күл ме билгел н .

Муниципаль контрактларга, башка шартнам л рг  түл ү буенча бюджеттан 
касса түл үл рен фаразлау муниципаль ихтыяҗларны т эмин итү өчен товарлар, 
эшл р, хезм т күрс түл р сатып алуны планлаштырганда билгел нг н муниципаль 
контрактлар, башка килешүл р буенча акчалата йөкл м л рне түл ү срокларын һ м 
күл мн рен ис пк  алып төзел .

Касса планын төзү һ м алып бару районның финанс бюджет палатасы 
тарафыннан башкарыла.

Статья 45. Керемн р буенча бюджет үт леше 
Керемн р буенча бюджет үт леше күзд  тотыла:
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезенд  салымнарны, җыемнарны һ м 

башка керемн рне бүлүд н керг н керемн рне бюджетның берд м счетына күчерү 
(статья 2007 елның 2 августындагы 38 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясенд );

артык бүленг н суммаларны күчерү, артык түл нг н яки артык алынган 



суммаларны кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында 
башкармаган өчен процентлар һ м артык алынган суммаларга ис пл нг н 
процентлар суммаларын кире кайтару;

Россия Федерациясе законнары нигезенд  артык түл нг н яис  артык алынган 
суммалар хисабына;

бюджетка түл үл р бюджеты керемн ре администраторы тарафыннан 
төг лл штерү;

артык түл нг н яки артык алынган салымнар, җыемнар һ м башка түл үл р 
суммаларын кире кайтаруны (зачетны, төг лл штерүне) тормышка ашыру өчен 
кир кле, Федераль казначылык тарафыннан артык бүленг н суммаларны, 
чараларны, шулай ук мондый кире кайтаруны үз вакытында башкармаган өчен 
процентлар һ м артык алынган суммаларга ис пл нг н процентлар суммаларын 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезенд  бюджетның берд м счетыннан 
күчерү.

46 статья.  Чыгымнар буенча бюджет үт леше 
1. Финанс бюджет палатасы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

тал пл рен һ м леге Нигезл м  тал пл рен үт п, чыгымнар буенча бюджет 
үт леше т ртибе билгел н .

2. Бюджетның чыгымнар буенча үт леше күзд  тотыла:
бюджет һ м акчалата йөкл м л рне кабул итү һ м ис пк  алу;
раслау акчалата йөкл м л рен;
акчалата йөкл м л рне түл үне санкциял ү;
акчалата йөкл м л рнең үт лешен раслау.
3.Бюджет акчаларын алучы бюджет йөкл м л рен аңа җиткерелг н бюджет 

йөкл м л ре лимитлары чикл ренд  кабул ит .
 Бюджет акчаларын алучы бюджет йөкл м л рен д үл т (муниципаль) 

контрактлары, физик һ м юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар бел н бүт н 
шартнам л р төзү юлы бел н яис  закон, башка хокукый акт, килешү нигезенд  
кабул ит .

   4. Бюджет акчаларын алучы бюджет акчалары ис бенн н акчалата 
йөкл м л рне түл ү бурычын түл ү документлары һ м аларны түл үне санкциял ү 
өчен кир кле башка документлар нигезенд ,  оператив эзл ү чараларын үт ү бел н 
б йле очракларда һ м зыян күрүчел рг , шаһитларга һ м җинаять суды 
эшч нлегенд ге башка катнашучыларга карата куркынычсызлык чараларын гам лг  
ашыруга б йле очракларда, түл ү документлары нигезенд  раслый.

   5. Акчалата йөкл м л рне түл үне санкциял ү рөхс т язуын (акцепт) башкару 
р вешенд , леге кодекс нигезл м л ре нигезенд , финанс органы (бюджеттан тыш 
д үл т фонды бел н идар  итү органы) тарафыннан билгел нг н акчалата 
йөкл м л рне түл үне санкциял ү т ртибенд  каралган документларның булу
булмавын тикшерг нн н соң гам лг  ашырыла.

Д үл т (муниципаль) контрактлары буенча акчалата йөкл м л рне түл үне 
санкциял ү өчен өст м  р вешт  д үл т (муниципаль) контрактлары турындагы 
м гълүматларның д үл т (муниципаль) контрактлары турындагы Россия 
Федерациясе законнарында каралган д үл т һ м муниципаль ихтыяҗларны т эмин 
итү өчен товарлар, эшл р, хезм т күрс түл рне сатып алу өлк сенд  контракт 



системасы турында һ м леге д үл т (муниципаль) контракт шартлары буенча 
бюджет йөкл м се турындагы белешм л рг  туры килү килм үг  тикшерү гам лг  
ашырыла.

Акчалата йөкл м л рне түл ү (гавами норматив йөкл м л р буенча акчалата 
йөкл м л рд н тыш) бюджет акчаларын алучыга җиткерелг н бюджет йөкл м л ре 
лимитлары чикл ренд  гам лг  ашырыла.

Гавами норматив йөкл м л р буенча акчалата йөкл м л рне түл ү бюджет 
ассигнованиел рен алучыга җиткерелг н бюджет ассигнованиел ре чикл ренд  
башкарылырга мөмкин.

6. Акчалата йөкл м л рнең үт лешен раслау физик яис  юридик затлар, Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетлары, халыкара хокук субъектлары 
бюджетлары файдасына бюджетның берд м счетыннан акчаларны төшереп 
калдыруны раслый торган түл ү документлары нигезенд , шулай ук бюджет 
акчаларын алучыларның акчалата йөкл м л рен үт ү буенча акчалата булмаган 
операциял р уздыруны раслый торган башка документлар нигезенд  гам лг  
ашырыла.

47 статья. Бюджет язмасы 
1. Бюджет акчаларын баш бүлүчел рнең (бүлүчел рнең) бюджет язмаларын 

төзү һ м алып бару т ртибе, аларга үзг решл р кертүне д  кертеп, районның 
финанс бюджет палатасы тарафыннан билгел н .

Бюджет акчаларын баш бүлүчел рнең бюджет язмалары җыелма бюджет 
язмасы һ м финанс бюджет палатасы тарафыннан расланган бюджет 
ассигнованиел ре нигезенд  төзел .

Бюджет акчаларын бүлүчел рнең бюджет язмалары бюджет ассигнованиел ре 
һ м аларга җиткерелг н бюджет йөкл м л ре лимитлары нигезенд  төзел .

2. Бюджет язмасын раслау һ м аңа үзг решл р кертү бюджет акчаларын баш 
бүлүче (бүлүче) тарафыннан гам лг  ашырыла.

Бюджет язмасының бюджет йөкл м л ре чыгымнары һ м лимитлары буенча 
күрс ткечл ре, РФ БК 190 һ м 191 статьяларында каралган очраклардан тыш, 
чираттагы финанс елы башына кад р, ведомство буйсынуындагы бүлүчел рг  һ м 
(яки) бюджет акчаларын алучыларга җиткерел .

3. Бюджет язмаларын төзү һ м алып бару т ртибе бюджет акчаларын баш 
бүлүченең (бүлүченең) чыгымнар төрл ренең төркемн ре (төркемч л ре һ м 
элементлары) буенча расланган бюджет йөкл м л ре лимитларын детальл штерүне 
гам лг  ашыру хокукын яис  бурычын билгел рг  мөмкин.

4. Җыелма бюджет язмасы күрс ткечл ре нигезенд  бюджет акчаларын баш 
бүлүченең чыгымнары буенча бюджет язмасы бел н расланган күрс ткечл рне 
җыелма бюджет язмасына тиешле үзг решл р кертмич  үзг ртү рөхс т ителми.

Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрс ткечл ре нигезенд  
бюджет язмасы бел н расланган күрс ткечл рне бюджет акчаларын баш бүлүченең 
бюджет язмасына тиешле үзг решл р кертмич  үзг ртү рөхс т ителми.

48 статья.  Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет 
үт леше 

1. Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары буенча бюджет үт леше, 



районның финанс бюджет палатасы билгел г н т ртипт , бюджетның берд м 
счетында калган акчалар бел н идар  итү операциял ренн н тыш, җыелма бюджет 
язмасы нигезенд  баш администратор, администратор тарафыннан гам лг  
ашырыла.

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиел ре 
ис бенн н үт лерг  тиешле акчалата йөкл м л рне түл үне санкциял ү районның 
финанс бюджет палатасы билгел г н т ртипт  гам лг  ашырыла.

49 статья. Бюджет сметасы 
1. Казна учреждениесенең бюджет сметасы Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы билгел г н гомуми тал пл р нигезенд  бюджет акчаларын баш бүлүче 
тарафыннан билгел нг н т ртипт  төзел , раслана һ м алып барыла.

Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет в кал тл рен гам лг  ашыручы 
җирле үзидар  органы булып торучы казна учреждениесенең бюджет сметасы леге 
орган җит кчесе тарафыннан раслана.

2. Казна учреждениесенең бюджет сметасының расланган күрс ткечл ре казна 
учреждениесе функциял рен үт үне т эмин итү буенча бюджет йөкл м л рен кабул 
итү һ м (яки) үт ү өчен аңа җиткерелг н бюджет йөкл м л ре лимитларына туры 
килерг  тиеш.

Казна учреждениесенең бюджет сметасында өст м  р вешт  казна 
учреждениесенең бюджет сметасын төзү һ м алып бару т ртибенд  каралган башка 
күрс ткечл р расланырга тиеш.

Җит кчесе казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау т ртибе нигезенд  
аны раслау хокукына ия булган бюджет сметасы күрс ткечл ре чыгым төрл ренең 
элементлары (төркемч л ре һ м элементлары) кодлары буенча, шулай ук тиешле 
төркемн рнең (статьяларының) статьялары (статьялары) кодлары буенча, 
җиткерелг н бюджет йөкл м л ре лимитлары чикл ренд  Д үл т идар се секторы 
операциял рен классификациял үнең тиешле төркемн ренең (статьяларының) 
кодлары буенча җиткерелг н бюджет йөкл м л ре лимитлары чикл ренд  
детальл штерелерг  мөмкин.

50 статья. Финанслауның иң чик күл ме 
1. Районның финанс бюджет палатасы тарафыннан билгел нг н очракта һ м 

т ртипт  чыгымнар буенча бюджетны үт үне оештырганда агымдагы финанс 
елының тиешле чорында акчалата йөкл м л рне түл үнең иң чик күл мен 
(финанслауның иң чик күл ме) раслау һ м аны баш бүлүчег , бүлүчег  һ м бюджет 
акчаларын алучыларга җиткерү карала.

2. Финанслауның иң чик күл ме, тулаем алганда, бюджет акчаларын баш 
бүлүчег , бүлүчег  һ м алучыга карата ай саен яки квартал саен яки квартал саен 
арта бара торган н тиҗ  бел н, агымдагы финанс елы башыннан бюджет акчаларын 
төп бүлүчел рне, бүлүчел рне һ м алучыларны финанслауга гаризалар нигезенд  
билгел н .

51 статья. Бюджет үт г нд  бюджет турында карар бел н расланганнан 
артык фактта алынган керемн рд н файдалану 

1. Бюджет үт г нд  бюджет турында расланган керемн рнең гомуми 



күл менн н артыграк фактта алынган керемн р, агымдагы финанс елына (агымдагы 
финанс елына һ м план чорына) бюджет турындагы карарга үзг решл р кертмич  
ген , муниципаль бурычны түл үг , шулай ук леге Нигезл м нең 28 статьясындагы 
3 өлешенең 1 пунктында каралган күл мд  бюджет ассигнованиел ре җитм г н 
очракта, субъектның гавами норматив йөкл м л рен үт үг  финанс органы 
тарафыннан җиб рел .

2. Максатчан билгел нешен  ия булган субсидиял р, субвенциял р, башка 
бюджетара трансфертлар (аларны бирү турында х б рнам  алынган очракта), шул 
ис пт н бюджетка Россия Федерациясе БК 242 статьясындагы 5 пунктында 
билгел нг н т ртипт  кер  торган бюджетара трансфертлар, шулай ук бюджет 
үт леше турында закон (карар) бел н расланган керемн рд н тыш фактта физик һ м 
юридик затлардан түл үсез керемн р, агымдагы финанс елына һ м план чорына 
бюджет турында законга (карарга) үзг решл р кертмич  ген , җыелма бюджет 
язмасына үзг решл р кертмич  ген , бюджет чыгымнарын арттыруга җиб рел .).

52 статья. Агымдагы финанс елы т мамлануы 
1. Бюджет үт леше буенча операциял р 31 декабрьд  т мамлана, РФ БК 242 

статьясының 2 пунктында күрс телг н операциял рд н тыш.
Агымдагы финанс елында бюджет үт леше буенча операциял рне төг лл ү, 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы һ м леге статья тал пл ре нигезенд , 
районның финанс бюджет палатасы тарафыннан билгел нг н т ртипт  гам лг  
ашырыла.

2. Агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиел ре, бюджет йөкл м л ре 
лимитлары һ м финанслауның иң чик күл мн ре 31 декабрьд  үз көчл рен 
югалталар.

Агымдагы финанс елының соңгы эш көнен  кад р бюджет үт лешен  касса 
хезм те күрс түче орган билгел нг н т ртипт  түл үг  санкциял нг н Бюджет 
йөкл м л рен бюджетның берд м счетындагы калган акчалар чикл ренд  түл рг  
тиеш.

3. Бюджет акчаларын алучылар тарафыннан бюджетның берд м счетында 
кулланылмаган бюджет акчалары агымдагы финанс елының соңгы ике эш көненн н 
д  соңга калмыйча бюджет акчаларын алучылар тарафыннан бюджетның берд м 
счетына күчерелерг  тиеш.

4. Финанс бел н т эмин итү чыганагы Россия Федерациясе Президентының 
резерв фондының бюджет ассигнованиел ре булган бюджетара трансфертлардан 
тыш, агымдагы финанс елының 1 гыйнварына субсидиял р, субвенциял р һ м 
башка бюджетара трансфертлар р вешенд  алынмаган бюджетара трансфертлар 
агымдагы финанс елының беренче 15 эш көне эченд  бюджет керемен  кире 
кайтарылырга тиеш.

Карары нигезенд  баш администраторы Татарстан Республикасы бюджеты 
акчалары (җирле бюджет), бюджеты һ м д үл т бюджеттан тыш фонды турында 
булса ихтыяҗларын бюджетара трансфертах р вешенд  алынган субсидиял р, 
субвенциял р һ м башка бюджетара трансфертлар булган максатчан билгел неше, 
гайре бюджетара трансфертлар финанс бел н т эмин итү чыганагы булып торган 
бюджет ассигнованиел ре резерв фонды, Россия Федерациясе Президенты, түгел 
кулланылган хисап финанс елында бел н килештерелг н тиешле финанс органы, 



идар  органы д үл т внебюджетным фонд тарафыннан определяемом алар т ртипт  
акча күл менд  түгел, превышающем калдык күрс телг н бюджетара трансфертлар, 
мөмкин кайтарылды агымдагы финанс елында бюджеты керемен , аңа алар элегр к 
күп балалы гаил л рг  бирелде, финанс ягыннан т эмин итү өчен бюджет 
чыгымнарының тиешле максатларга бирү, күрс телг н бюджетара трансфертларны.

Максатчан билгел нешт ге субсидиял р, субвенциял р һ м башка бюджетара 
трансфертлар р вешенд  алынган, финанс бел н т эмин итү чыганагы Россия 
Федерациясе Президентының резерв фондының бюджет ассигнованиел ре булган 
бюджетара трансфертлардан тыш, кулланылмаган бюджетара трансфертлар тиешле 
бюджет керемен  күчерелм г н очракта, леге акчалар тиешле финанс органы, 
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгел нг н гомуми 
тал пл рне үт п, бюджеттан тыш д үл т фонды бел н идар  итү органы тарафыннан 
билгел нг н т ртипт  алынырга тиеш.

5. Районның финанс бюджет палатасы агымдагы финанс елы т мамланганда 
бюджет акчаларын алучыларны Чираттагы финанс елының гыйнварында Россия 
Федерациясенд  эш булмаган б йр м көнн ренд  аларның эшч нлеген гам лг  
ашыру өчен кир кле акчалар бел н т эмин итү т ртибен билгели.

5бүлек. БЮДЖЕТ ХИСАПЛЫЛЫГЫН ТӨЗҮ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҮ, 
КАРАУ Һ М РАСЛАУ

53 статья. Бюджет ис бе һ м бюджет хисаплылыгы нигезл ре 
1. Бюджет ис бе һ м бюджет хисаплылыгы нигезл ре Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы бел н билгел н .
2. Бюджет хисаплылыгын үз эчен  ала:
1) бюджет үт леше турында хисап;
2) бюджет үт леше балансы;
3) эшч нлекнең финанс н тиҗ л ре турында хисап;
4) хисап х р к те турында акча;
5) Аңлатма язуы.
3. Бюджет хисаплылыгы район финанс бюджет палатасы тарафыннан бюджет 

акчалары баш администраторларының җыелма бюджет хисаплылыгы нигезенд  
төзел .

4. Бюджет хисап еллык. Район бюджеты үт леше турындагы хисап квартал 
саен була.

5. Бюджет хисаплылыгы район финанс бюджет палатасы тарафыннан герҗе 
муниципаль районы Башкарма комитетына тапшырыла.

6. Агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һ м тугыз 
аенда бюджет үт леше турындагы хисап Башкарма комитет тарафыннан раслана 
һ м районның Контроль хисап палатасына һ м советка җиб рел .

54 статья. Бюджет үт леше турында еллык хисап 
1. Бюджет үт леше турындагы еллык хисап Советта каралганчы тышкы 

тикшерелерг  тиеш, ул бюджет акчалары баш администраторларының бюджет 
хисабын тышкы яктан тикшерүне һ м бюджет үт леше турында еллык хисапка 
б ял м  зерл үне үз эчен  ала.



2. Бюджет үт леше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерү районның 
Контроль хисап палатасы тарафыннан башкарыла.

3. Башкарма комитет агымдагы елның 1 апреленн н д  соңга калмыйча аңа 
б ял м  зерл ү өчен бюджет үт леше турында хисап тапшыра.

Бюджет үт леше турындагы еллык хисап бел н бер үк вакытта карар проекты 
һ м бюджет үт леше турындагы еллык хисап бел н бер үк вакытта советка 
тапшырылырга тиешле башка документлар да бирел . Бюджет үт леше турындагы 
еллык хисапка б ял м  зерл ү бер айдан да артмаган вакытта башкарыла.

4. Бюджет үт леше турындагы еллык хисапка б ял м  Контроль хисап 
палатасы тарафыннан бер үк вакытта Башкарма комитетка юлланган советка 
тапшырыла.

5. Бюджет үт леше турындагы еллык хисап советка агымдагы елның 1 маеннан 
да соңга калмыйча тапшырыла.

Бюджет үт леше турындагы еллык хисап бел н бер үк вакытта бюджет үт леше 
турында муниципаль бер млек Советы карары проекты, бюджет үт леше турында 
башка бюджет хисабы һ м консолидациял нг н бюджет үт леше турында бюджет 
хисаплылыгы, Россия Федерациясе бюджет законнарында каралган башка 
документлар тапшырыла.

6. Бюджет үт леше турындагы еллык хисапны карау н тиҗ л ре буенча Совет 
бюджет үт леше турындагы карарны раслау яис  кире кагу турында Карар кабул 
ит .

Бюджет үт леше турындагы карар Совет тарафыннан кире кагылган очракта, ул 
дөрес булмаган яис  тулы чагылдырылмаган белешм л р фактларын бетерү һ м бер 
айдан артмаган вакыт эченд  кабат тапшыру өчен кире кайтарыла.

7. Бюджет үт леше турындагы Совет карары бел н хисап финанс елына бюджет 
үт леше турындагы хисап, бюджет керемн ренең, чыгымнарының һ м 
дефицитының (профицитның) гомуми күл мен күрс теп, раслана. Бюджет үт леше 
турындагы карарга аерым кушымталар бел н күрс ткечл р раслана:

 бюджет керемн рен классификациял ү кодлары буенча бюджет керемн ре;
 бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча бюджет чыгымнары;
 бюджет чыгымнарын классификациял ү бүлекл ре һ м бүлекч л ре буенча 

бюджет чыгымнары;
 бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының классификациясе кодлары 

буенча бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары.

55 статья.  Муниципаль финанс контролен гам лг  ашыручы органнар 
1. Тышкы муниципаль финанс контроле бюджет хокук мөн с б тл ре 

өлк сенд  район Контроль хисап палатасының контроль эшч нлеге булып тора.
2. Бюджет хокук мөн с б тл ре өлк сенд  Эчке муниципаль финанс контроле

районның финанс бюджет палатасының контроль эшч нлеге.
3. Муниципаль финанс тикшерүе органнарының бюджет в кал тл ре Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезенд  билгел н .


