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Нигезләмәне раслау турында  

бюджет төзелеше һәм бюджет 

процессы турында  

Баулы муниципаль районы 

«Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге 

башлыгы  

 

 

Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы, Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы 

нигезендә Удмурт Ташлы авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Баулы муниципаль 

районының «Удмурт Ташлы 

авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегендә Бюджет төзелеше 

һәм бюджет процессы 

турындагы нигезләмәне әлеге 

карарның кушымта нигезендә 

яңа редакциядә расларга. 

2. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

«Баулы муниципаль районы» 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлегенең 

«Баулы муниципаль 

районының» Удмурт Ташлы 

авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегендә бюджет процессы 

турында "2015 ел, 30 октябрь, 12 

нче карары үз көчен югалткан 
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дип санау хакында" 2020 ел, 1 

гыйнвар, 20 нче карары. 

3. Билгеләргә, статьяларның 8-

10, 12-21, 26 статьяның 2 

пунктындагы 9 абзацындагы, 27 

статьяның 7 абзацындагы 

нигезләмә 2020 елга бюджеттан 

башлап җирлек бюджетын 

төзегәндә һәм үтәгәндә 

барлыкка килә торган хокук 

мөнәсәбәтләренә карата 

кулланыла. 

4. Әлеге карарны Татарстан 

Республикасының рәсми 

хокукый мәгълүмат порталында 

бастырып чыгарырга 

(http://www.pravo.tatarstan.ru 

(Баулы муниципаль районы 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге 

сайтында) һәм (Яңа Чишмә 

муниципаль районы Удмурт 

Ташлы авыл җирлеге сайтында) 

http://www.bavly.tatarstan.ru). 

5. Әлеге карарның үтәлешен 

контрольдә тотам. 

                

 

 

 

              Башлык, Совет Рәисе 

       Удмурт Ташлы авыл 

җирлеге башлыгы Н.С. 

Дегтярев 
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Кушымта  

карарга 

Удмурт Ташлысы Советы 

Утырышы   

авыл җирлеге башлыгы 

Баулы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

Президенты Р. Н 

 

2019 елның» 21 " октябре, № 117 

 

 

 

 

ЭШ 

бюджет төзелеше һәм бюджет 

процессы турында 

» Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы 

"Удмурт Ташлы авыл җирлеге" 

муниципаль берәмлеге 

 

Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районының 

«Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә 
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бюджет корылышы һәм бюджет 

процессы турында нигезләмә 

(алга таба-нигезләмә) Татарстан 

Республикасы Баулы 

муниципаль районының 

«Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге җирле 

үзидарә органнарының 

эшчәнлеген регламентлый (алга 

таба - нигезләмә) - Бюджет 

проектын төзү, карау, җирлек 

бюджетын раслау һәм үтәү, 

аның үтәлешен тикшереп тору, 

бюджет исәбен гамәлгә ашыру, 

тышкы тикшерү, бюджет 

хисаплылыгын төзү, карау һәм 

раслау барышында җирлектә 

бюджет процессының башка 

катнашучылары. 

 

Гомуми нигезләмәләр 

 

Мәкалә 1. Җирлектә бюджет-

хокук мөнәсәбәтләрен гамәлгә 

ашыруның хокукый нигезләре 

 

Җирлектә бюджет-хокук 

мөнәсәбәтләре Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы, 

Татарстан Республикасының 

норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районының 

«Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы, 

әлеге Нигезләмә һәм җирлекнең 

башка норматив хокукый 

актлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. Әлеге Нигезләмә 

белән җирлекнең бюджет-хокук 

мөнәсәбәтләрен җайга салучы 

башка норматив хокукый 

актлары арасындагы 

каршылыклар булган очракта, 

әлеге нигезләмә кулланыла. 
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Мәкалә 2. Әлеге Нигезләмәдә 

кулланыла торган төшенчәләр 

һәм терминнар 

 

Әлеге Нигезләмә 

максатларында бюджет-хокук 

мөнәсәбәтләрен җайга салучы 

Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы һәм башка федераль 

законнар белән билгеләнгән 

мәгънәләрдә төшенчәләр һәм 

терминнар кулланыла. 

 

Мәкалә 3. Татарстан 

Республикасы Баулы 

муниципаль районының 

«Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә 

бюджет процессының төп 

этаплары. 

 

Җирлектә бюджет процессы 

түбәндәге этапларны үз эченә 

ала: 

- бюджет проектын төзү; 

- бюджет проектын карау һәм 

бюджетны раслау; 

- бюджет үтәлеше; 

- бюджет үтәлеше турындагы 

хисапны төзү һәм карау. 

 

Мәкалә 4. Җирлектә бюджет 

процессында катнашучылар 

 

Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районының 

«Удмурт Ташлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә 

бюджет процессында 

катнашучылар булып торалар: 

 Авыл җирлеге башлыгы; 

- Авыл җирлеге Советы; 

- Җирлек башкарма комитеты; 

- җирлекнең ревизия 

комиссиясе; 
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- җирлекнең акчаларын баш 

бүлүчеләр (алга таба - бюджет 

акчаларын бүлүчеләр)); 

- бюджет керемнәренең Баш 

администраторлары 

(администраторлары) ; 

- бюджет кытлыгын финанслау 

чыганакларының Баш 

администраторлары 

(администраторлары) (алга 

таба-бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары 

администраторлары); 

- бюджет акчаларын баш 

бүлүчеләр (бүлүчеләр) (алга 

таба-бюджет акчаларын 

бүлүчеләр); 

- бюджет акчаларын алучылар; 

- Россия Федерациясе Бюджет 

законнары белән җирлектә 

бюджет-хокук мөнәсәбәтләрен 

җайга салу, бюджет процессын 

оештыру һәм гамәлгә ашыру 

буенча бюджет вәкаләтләре 

йөкләнгән башка органнар. 

 

5 Статья. Бюджет процессында 

катнашучыларның бюджет 

вәкаләтләре 

 

    Авыл җирлеге башлыгы: 

- бюджет-хокук мөнәсәбәтләрен 

җайга салучы муниципаль 

норматив хокукый актлар 

проектларын җирлек Советы 

каравына кертә; 

- җирлек исеменнән кредит 

килешүләре һәм килешүләр 

төзи; 

- җирлек исеменнән муниципаль 

гарантия бирү турында Карар 

кабул итә; 

- җирлек исеменнән муниципаль 

гарантия бирү турында 

килешүгә кул куя; 
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- Бюджет кодексында һәм (яисә) 

аның нигезендә кабул ителә 

торган муниципаль норматив 

хокукый актларда бюджет хокук 

мөнәсәбәтләрен җайга сала 

торган башка вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыра. 

Авыл җирлеге башлыгы авыл 

җирлеге Советы тарафыннан 

кабул ителгән муниципаль 

норматив актларга кул куя. 

   Авыл җирлеге Советы: 

- муниципаль берәмлектә 

бюджет процессын оештыру 

тәртибен билгели; 

–җирлек бюджетын карый һәм 

раслый (алга таба-авыл җирлеге 

бюджеты), бюджетка кертелә 

торган үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр, аның финанс хисап 

елында үтәлеше турындагы 

хисапны карый һәм раслый 

(алга таба-авыл җирлеге 

бюджеты).; 

- салымнар һәм җыемнар 

турындагы законнар нигезендә 

җирле салымнарны һәм 

җыемнарны үзгәртә һәм юкка 

чыгара, билгели һәм билгели;; 

- җирле бюджет үтәлешен 

контрольдә тотучы 

органнарның хокукый статусын 

формалаштыра һәм билгели;; 

- җирлекнең муниципаль 

гарантияләрен бирү тәртибен 

билгели; 

- Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы һәм Россия 

Федерациясе бюджет 

законнарының башка хокукый 

актлары нигезендә башка 

бюджет вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыра. 

 Ревизия комиссиясе: 
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- җирлек бюджеты үтәлеше 

турындагы еллык хисапны 

тышкы яктан тикшерә, озак 

сроклы максатчан 

программаларга экспертиза 

үткәрә ; ; 

- авыл җирлеге бюджеты 

проектын һәм аның үтәлеше 

турындагы еллык хисапны 

әзерләү һәм карау буенча 

билгеләнгән тәртипнең 

үтәлешен контрольдә тота;; 

- җирлек бюджеты проектына 

финанс-икътисадый экспертиза 

һәм бәяләмәләрне, авыл җирлеге 

Советы каравына кертелә 

торган бюджет-финанс 

мәсьәләләре буенча җирле 

үзидарә органнарының 

муниципаль норматив хокукый 

актлары проектларын, шулай 

ук җирлек башлыгы 

запрослары буенча авыл 

җирлеге башлыгы тарафыннан 

кабул ителә торган муниципаль 

норматив хокукый актларны 

әзерләүдә катнаша, муниципаль 

финанс контролен 

камилләштерү мәсьәләләре 

буенча муниципаль норматив 

хокукый актлар әзерләүдә 

катнаша.; 

- Бюджет кодексында һәм (яисә) 

аның нигезендә кабул ителә 

торган, бюджет-хокук 

мөнәсәбәтләрен җайга сала 

торган муниципаль норматив 

хокукый актларда билгеләнгән 

башка вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыра. 

Ревизия комиссиясе, үз 

эшчәнлеген тормышка 

ашырганда бюджет акчаларын 

бүлүчеләр финанс контролен 
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тормышка ашырганда үзара 

хезмәттәшлек итәргә хокуклы. 

    Җирлекнең башкарма 

комитеты: 

- Чираттагы финанс елына һәм 

план чорына җирлекнең 

социаль-икътисади үсеш 

фаразын эшләү тәртибен 

билгели; 

- җирлек бюджеты проектын 

төзү тәртибен һәм срокларын 

билгели, җирлек бюджеты 

проектын төзи һәм аны кирәкле 

документлар һәм материаллар 

белән авыл җирлеге Советына 

раслауга кертә; 

- җирле бюджетның үтәлеше 

турында еллык отчетны авыл 

җирлеге Советына раслауга 

тапшыра.; 

- җирлекнең уртача сроклы 

финанс планын эшләү 

формасын һәм тәртибен 

билгели, раслый һәм авыл 

җирлеге советына тапшыра.; 

- бюджетара трансфертларны 

бүлү методикасын һәм (яки) 

бирү тәртибен раслый; 

- муниципаль бурыч белән идарә 

итә;; 

- җирлек исеменнән муниципаль 

бурыч алулар башкара ; ; 

- муниципаль бурыч кенәгәсен 

алып бару тәртибен раслый; 

- муниципаль биремне 

Формалаштыру һәм финанс 

ягыннан тәэмин итү тәртибен 

билгели; 

- җирлекнең чыгым 

йөкләмәләре реестрын алып 

бару тәртибен билгели;; 

- җирлек бюджеты хисабына 

тормышка ашырыла торган 

озак сроклы максатчан 
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программалар (Ярдәмче 

программалар) раслый; 

- озак сроклы максатчан 

программаларны эшләү һәм 

аларны формалаштыру турында 

карарлар кабул итү тәртибен 

билгели һәм тормышка ашыру; 

- Бюджет кодексында һәм (яисә) 

аның нигезендә кабул ителә 

торган, бюджет-хокук 

мөнәсәбәтләрен җайга сала 

торган муниципаль норматив 

хокукый актларда билгеләнгән 

башка вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыра. 

    Бюджет керемнәре баш 

администраторы 

(администраторы) : 

- урта сроклы финанс планын 

һәм бюджет проектын төзү өчен 

кирәкле мәгълүматларны бирә; 

- касса планын төзү һәм алып 

бару өчен кирәкле 

мәгълүматлар бирә; 

- гамәлдәге законнарда 

билгеләнгән формалар буенча 

бюджет керемнәре баш 

администраторының бюджет 

Хисабын формалаштыра һәм 

бирә;; 

- бюджетка түләүләр, пенялар 

һәм алар буенча штрафларны 

исәпләү, исәпкә алу һәм 

аларның дөреслегенә, тулы һәм 

үз вакытында башкарылуын 

контрольдә тота;; 

- бюджетка, пеняларга һәм 

штрафларга түләүләр буенча 

бурычларны түләттерә;; 

- Россия Федерациясе Бюджет 

кодексында билгеләнгән башка 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыра. 

   Бюджет кытлыгын финанслау 

чыганаклары администраторы: 


