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РЕШЕНИЕ
№ 316

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында
бюджет процессы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

“Дәүләт (муниципаль) финанс контролен, эчке финанс контролен һәм эчке 
финанс аудитын камилләштерү өлешендә Россия Федерациясе Бюджет кодексына 
үзгәрешләр кертү турында”, 2019 елның 26 июлендәге 199-ФЗ номерлы Федераль 
закон, “Бюджетара мөнәсәбәтләрне камилләштерү максатыннан Россия Федерациясе 
Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында”, 2019 елның 2 августындагы Э07-ФЗ 
номерлы Федераль закон, “Дәүләт (муниципаль) бурычка алулар, дәүләт 
(муниципаль) әҗәте һәм Россия Федерациясе дәүләт финанс активлары белән идарә 
итү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне хокукый көйләүне камилләштерү максатларында 
Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында һәм “Дәүләт һәм муниципаль кыйммәтле 
кәгазьләр эмиссиясенең һәм әйләнешенең үзенчәлекләре турында” Федераль законны 
үз көчен югалткан дип тану турында”, 2019 елның 2 августындагы 278-ФЗ номерлы 
Федераль закон, “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЭ номерлы Федераль закон 
нигезендә, “Татарстан Респуюликасы Биектау муниципаль районы” муниципаль 
берәмлеге Уставы белән эш йөртеп, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы Советы

1. Биектау муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районында бюджет процессы турында Нигезләмәне раслау турында”, 
2019 елНың 17 апрелендәге 279 номерлы карарына (Советның 07.08.2019 № 307 
карары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1) 3 статьяның 2 пункты 5 абзацын “, җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең 
аерымланган функцияләре (өлкә, юнәлеш) бюджет чыгымнарының максатчан 
статьяларына уникаль кодлары бирелә” сүзләрен “бюджет чыгымнары 
классификациясе уникаль кодлары бирелә” сүзләре белән алмаштырырга;

2) түбәндәге эчтәлекле 10.1-10.6 статьялары белән тулыландырырга:
«10.1 статья Район бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар 

формасы
Район бюджетыннан бюджетара трансфертлар түбәндәге формада бирелә:
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җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен тигезләүгә Район бюджетыннан 
дотацияләр;

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 133 һәм 140 статьялары һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.6 статьясы белән билгеләнгән 
очракларда авыл җирлекләре бюджетларына Район бюджетыннан субвенцияләр;

муниципаль берәмлек бюджетларына субсидияләр;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясы белән 

билгеләнгән очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр;
башка бюджетара трансфертлар.
Район бюджетыннан авыл җирлекләре бюджетларына бюджетара трансфертлар 

(төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне чишү буенча 
вәкаләтләрнең бер өлешен тормышка ашыруга бюджетара трансфертлардан кала) 
авыл җирлекләре җирле үзидарә органнары тарафыннан Район бюджетыннан авыл 
җирлекләре бюджетларына бюджетара трансфертлар бирү кагыйдәләре белән 
билгеләнгән шартларны тотканда бирелә.

Татарстан Республикасы бюджеты хисабына Район бюджетыннан авыл 
җирлекләре бюджетларына бюджетара трансфертлар (субвенцияләрдән кала), шул 
исәптән муниципаль район бюджетларына шәһәр, авыл җирлекләренә дотацияләр 
исәбе һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 
вәкаләтләрен тормышка ашыруга бирелә торган субвенцияләр, билгеле авыл җирлеге 
җирле үзидарә органнары тарафыннан Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 
44 статьясы белән күздә тотылган җирле бюджетларга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирүнең төп шартларын тоткан очракта 
бирелә.

Финанс тәэмин итү чыганагы буларак субсидияләр, субвенцияләр һәм башка 
бюджетара трансфертлар булган җирле бюджетлардан, максатчан билгеләнешле 
Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертларны бирү 
максатлары, тәртибе һәм шартлары Татарстан Республикасы законнары һәм (яки) 
башка норматив хокукый актлар нигезендә кабул ителгән Район Советы карарлары 
белән билгеләнә.

10.2 статьясы Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет белән тәэмин 
ителешен тигезләүгә дотацияләр бирү тәртибе

1. Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен 
тигезләүгә дотацияләр бирү Район составына керүче җирлекләргә Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы законнары таләпләре 
нигезендә кабул ителә торган Район Советы карарлары нигезендә бирелә.

Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен тигезләүгә 
дотацияләрнең гомуми күләме чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм 
планлы чорга) Районның Бюджет проектын төзегәндә Район составына керүче 
җирлек бюджетларына бирелә торган җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен 
тигезләүгә җирлекләрнең исәпләнгән бюджет белән тәэмин ителешен тигезләү 
критерияләренә җитү кирәклегеннән чыгып суммар ихтыяҗларның аермасын һәм 
җирлпекнең керем мөмкинлекләрен истә тотып исәпләнә торган дотацияләрнең 
суммар күләме һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.1 статьясы 5



пункты белән билгеләнгән тәртиптә бирелә торган җирлекләрнең бюджет белән 
тәэмин ителешен тигезләү өчен дотацияләр рәвешендә ел саен билгеләнелә.

Муниципаль берәмлекләр арасында Район Бюджетыннан җирлекләрнең 
бюджет белән тәэмин ителешенә дотацияләр бүленеше, Татарстан Республикасы 
Бюджет кодексының 44.1 статьясы 5 пункты белән билгеләнгән тәртиптә бирелә 
торган дотацияләрдән кала, Татарстан Республикасы Бюджет кодексына 12 нче 
кушымта белән билгеләнгән тәртиптә тормышка ашырыла.

2. Район Бюджетыннан җирлекләрнең бюджет белән тәэмин ителешен 
тигезләүгә дотацияләр күләме һәм бүленеше Район Советының чираттагы финанс 
елына (чираттагы финанс елына һәм планлы чорга) Район бюджеты турында карары 
белән раслана.

Әгәр дә Район бюджеты проекты чираттагы финанс елына һәм планлы чорга 
расланган очракта, планлы чорга шәһәр, авыл җирлекләренә Район бюджетыннан 
бюджет белән тәэмин ителешне тигезләүгә дотацияләр күләме бүлгәләнмәгән 
рәвештә рөхсәт ителә, планлы чорның беренче елына расланган күрсәтелгән 
дотацияләрнең гомуми күләме 20 проценттан артык түгел һәм планлы чорның икенче 
елына расланган күрсәтелгән дотацияләрнең гомуми күләме 20 проценттан артык 
түгел.

3. Район бюджетыннан җирлекнең бюджет белән тәэмин ителешен тигезләү 
максатыннан дотацияләр, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 44.1 
статьясының 5 пункты белән билгеләнгән тәртиптә бирелгән дотацияләрдән кала, 
исәпләнгән бюджет белән тәэмин ителеше Район авыл җирлекләренең исәпләнгән 
бюджет белән тәэмин ителеше критериясе сыйфатында билгеләнгән чиктән артмаган 
шәһәр һәм авыл җирлекләренә бирелә.

Җирлекләрнең исәпләнгән бюджет белән тәэмин ителеше авыл җирлеге 
бюджеты тарафыннан алынырга мөмкин булган салым базасыннан (салым 
потенциалы) һәм Район җирлекләре буенча уртача әлеге күрсәткечтән чыгып халык 
структурасында, социаль-икътисади, климатик, географик, һәм башка бер кешегә 
исәпләгәндә муниципаль хезмәтләр күрсәтү бәясенә тәэсир итүче объектив факторлар 
һәм шартлар төрлелеген истә тотып, бер кешегә салым керемнәре мөнәсәбәте буларак 
ачыклана.

Исәпләнгән бюджет белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе шәһәр һәм авыл 
җирлекләренең салым керемнәрен каршы куюны, бер кешегә исәпләгәндә 
муниципаль хезмәтләр күрсәтү бәясенә тәэсир итүче факторларны һәм шартларны 
характерлаучы бюджет хезмәтләре һәм күрсәткечләре исемлеген тәэмин итеп, шәһәр 
һәм авыл җирлекләре буенча бердәм методика буенча җирлекләр буенча ачыклана 
һәм аеры.м шәһәр һәм авыл җирлекләре өчен билгеләнә.

Исәпләнгән бюджет белән тәэмин ителеш дәрәҗәсен ачыклаганда хисап 
чорында факттагы керемнәр һәм чыгымнар күрсәткече һәм (яки) аерым 
җирлекләрнең фаразлана торган керемнәр һәм чыгымнар күрсәткечен куллану рөхсәт 
ителми.

4. Әлеге статьяның 3 пункты белән күздә тотылган дотацияләр биргән очракта, 
Районның финанс органы Район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет белән тәэмин 
ителешен тигезләүгә дотацияләр алучы муниципаль берәмлекләрнең җирле 
администрация башлыклары белән (башкарма-хокук чыгару органнары җитәкчеләре)



җирлекнең муниципаль финансларын социаль-икътисади үстерү һәм сәламәтләндерү 
буенча чараларны күздә тоткан килешү төзергә хокуклы.

Килешүләргә әлеге пунктта күрсәтелгән килешүләр һәм таләпләр төзү тәртибе, 
сроклары Район җирле администрациясе (башкарма-хокук бирү органы) тарафыннан 
куелган.

10.3 статья. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 
субсидияләр

1. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясында билгеләнгән 
тәртиптә биреләләр.

2. Әлеге статьяның 1 пунктында күрсәтелгән бюджетара субсидияләр Татарстан 
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы нигезендә Район 
бюджетында күздә тотылалар.

10.4 статья. Район бюджетыннан муниципаль берәмлекләр бюджетына 
субсидияләр

1. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы таләпләре 
нигезендә Район Советы карарлары белән күздә тотылган очракларда һәм тәртиптә, 
башка муниципаль берәмлек бюджетларына Район бюджетыннан субсидияләр җирле 
әһәмияткә ия мәсьәләләрне чишү буенча җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен 
башкарганда килеп туа торган чыгым йөкләмәләрен финанслау максатыннан 
бирелергә мөмкин.

2. Әлеге статьяда күрсәтелгән максатлар һәм шартларга субсидияләр бирү 
килешүләре Район Советы карары белән билгеләнгән тәртиптә төзелә торган җирле 
администрацияләр арасында төзеләләр.

10.5 статья. Район бюджетыннан авыл җирлекләре бюджетларына башка 
бюджетара трансфертлар

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы һәм аларга туры килгән билгеле Татарстан Республикасы законнары 
таләпләре нигезендә кабул ителә торган Район Советы карарлары белән күздә 
тотылган очракта һәм тәртиптә авыл җирлекләре бюджетларына Район бюджетыннан 
башка бюджетара трансфертлар бирелергә мөмкин, шул исәптән төзелгән килешүләр 
нигезендә, җтрле әһәмияткә ия мәсьәләләрне чишү буенча вәкаләтләрнең бер өлешен 
тормышка ашыруга бюджетара трансфертлар.

10.6 статья. Район алдында акча йөкләмәләре
1. Район алдында акча йөкләмәләре буенча бурычлар бурычы булучы билгеле 

датага Район алдында акча йөкләмәләре нигезендә түләргә тиеш акчаларны суммасы 
булып тора.

2. Район алдында акча йөкләмәләре буенча таләпләр Районның финанс активын 
формалаштыра.

3. Район алдында акча йөкләмәләре буенча бурычлар исәбендә күчерү 
(нигезләр, шартлар һәм тәртип) һәм кабаттан булдыру кагыйдәләре Районның



Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелэнэн, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы белән күздә тотылган очраклардан кала.

4. Район алдында акча йөкләмәләренең (акча йөкләмәләре буенча бурылар) һәм 
әлеге йөкләмәләрнең башкаруын тәэмин итүче алыш-биреш исәбе, шулай ук 
күрсәтелгән йөкләмәләр һәм алыш-биреш буенча таләпләрне тормышка ашыру 
хокуклары Россия Федерациясе Бюджет кодексының 932 статьясы 4 пунктында 
күрсәтелгән билгеле орган, яки Россия Федерациясе Бюджет кодексының 932 
статьясы 5 пунктында күрсәтелгән вәкаләтле зат тарафыннан тормышка ашырыла.

5. Шартнамә нигезендә башкасы билгеләнмәгән очракта Район алдында акча 
йөкләмәләре Район бюджетының бердәм счетына билгеле акча суммасын күчергән 
датадан башкарылган дип санала.

3) 13 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«13 статья. Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
Район бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертеләләр: 
номиналь бәясе Россия Федерациясе валютасында күрсәтелгән муниципаль 

кыйммәтле кәгазьләрне урнаштырудан кергән чаралар һәм аларны каплау өчен 
юнәлдерелгән чаралар арасында аерма;

Россия Федерациясе валютасында кредит оешмалары кредитларының җәлеп 
ителгән һәм Район тарафыннан капланганы арасында аерма;

Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән һәм Район бюджетына Россия 
Федерациясенең башка бюджет системалары тарафыннан бирелгән Район 
тарафыннан капланган бюджет кредитлары арасында аерма;

билгеле финанс елы дәвамында җирле бюджет чаралары исәбе буенча 
счетларда чараларның калган өлеше үзгәрүе;

җирле бюджет кытлыгын башка эчке финанслау чыганаклары.
Район бюджеты кытлыгын башка эчке финанслау чыганаклары составына 

кертеләләр:
Район милкеңдә булган акцияләрне һәм капиталда башка катнашу 

формаларыннан кертемнәр;
Район бюджеты чаралары буенча курс аермасы;
Россия Федерациясе валютасында Район гарантияләрен башкаруга юнәлдерелә 

торган чаралар күләме муниципаль гарантияләр гаранатын башкару принципалга 
гарантка регресс таләпләре хокукы килеп чыгуга китерсә яисә гарантка бенефицар 
таләпләре хокукларын принципалга калдыру белән шартлы;

Россия Федерациясе валютасында Районның башка бурыч йөкләмәләрен 
каплауга юнәлдерелгән чаралар күләме;

Район бюджетыннан юридик затларга бирелгән бюджет кредитлары чаралары 
белән Россия Федерациясе валютасында Район бюджетыннан юридик затларга 
бирелгән бюджет кредитлары суммасы арасында аерма;

район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына бирелгән бюджет кредитлары чаралары белән Россия Федерациясе 
валютасында Район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджет кредитлары суммасы арасында аерма;

район бюджеты чараларынаң исәбе буенча бердәм счеттан күчерелгән чаралар 
белән Район бюджеты чаралары исәбе буенча бердәм счетта чараларның калганы



белән идарә итү буенча операцияләр уздыру буенча аерма.
Хисап финанс елында кулланылмаган муниципаль юл фонды бюджет 

ассигнованиеләре күләмендә агымдагы финанс елы башына Район бюджеты 
чараларының калган өлеше агымдагы финанс елына муниципаль юл фонды бюджет 
ассигнованиеләрен арттыруга юнәлдереләләр, шулай ук Район Советы хокукый акты 
белән билгеләнгән күләмдә, агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзүләрен 
каплауга һәм район исеменнән төзелгән товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, 
хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактларны түләүгә бюджет ассигнованиеләрен 
арттыруга җибәрелә, әлеге муниципаль контрактлар шартлары буенча хисап финанс 
елында түләнергә тиешле, юридик затларга субсидияләр бирүгә бюджет 
ассигнованиеләре, аларны хисап финанс елында бирү субсидия алучыларның акча 
йөкләмәләрен түләү, субсидияләр алучыларның акча йөкләмәләрен түләү өчен 
кирәкле суммалар чикләрендә тормышка ашырыла, аларның финанс яктан тәэмин итү 
чыганаклары булып, Район бюджеты турында карарда күздә тотылган очракларда 
күрсәтелгән максатларга кулланмаган бюджет ассигнованиеләре калдыгы 
суммасыннан арткан күләмдә күрсәтелгән субсидияләр тора.

Район бюджеты чаралары исәбе буенча бердәм счетта чараларның калганы 
белән идарә итү буенча операцияләр составына, Район учредителе булып торган һәм 
Россия Федерациясе законнары нигезендә Район Финанс-бюджет палатасында шәхси 
счетлары ачылган оешмаларның чараларын җәлеп итү һәм кайтару кертелә.

Район бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына 
кертеләләр:

Россия Федерациясеннән чит ил валютасында җәлеп ителгән һәм Район 
тарафыннан капланган,максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында бюджет 
кредитлары арасында аерма;

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясенә 
чит ил валютасында бирелгән муниципаль гарантияләрне башкаруга җибәрелә торган 
чаралар күләме, муниципаль гарантияләр гарантын башкару гарантның принципалга 
регресс таләпләре хокуклары килеп чыгуга китерсә»;

4) 14 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«14 статья. Муниципаль бурыч алулар
1. Районның эчке муниципаль бурыч алулары дигәндә җирле бюджетка 

муниципаль Район исеменнән муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыру юлы 
белән һәм Россия Федерациясенең башка бюджет системасы бюджетларыннан һәм 
Районның заемчы буларак бурыч йөкләмәләре килеп туучы, Россия Федерациясе 
валютасында чагылдырылган кредит оешмаларыннан кредитлар формасында заем 
чаралары җәлеп итү күз алдында тотыла.

2. Районның эчке муниципаль бурыч алулары дигәндә Россия Федерациясе 
тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану максатыннан, Район исеменнән 
федераль бюджеттан җирле бюджетка кредитлар, алар буенча Районның чит ил 
валютасында күрсәтелгән Россия Федерациясе каршында бурыч йөкләмәләре килеп 
туа торган, җәлеп итү аңлашыла.

3. Муниципаль тышкы бурычлар чираттагы финанс елына һәм планлы чорга 
Россия Федерациясе тышкы бурыч алулар программасына кертелгән проектларны 
финанслау максатларында тормышка ашырыла.



4. Район исеменнән тышкы муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру 
хокукы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һәм Район Уставы нигезендә җирле 
администрациягә (Районның башкарма-хокук бирү органы) карый.

5. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыру түбәндәге шартларны 
үтәгәндә Район тарафыннан тормышка ашырыла:

1) районның бурыч йөкләмәләре буенча срогы чыккан бурычлар булмавы;
2) Район тарафыннан Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан куелган 

дәрәҗәдән дә ким булмаган рейтинг эшчәнлеген тормышка ашыручы бер яки берничә 
юридик заттан кредит рейтингы алынган, аларның исемлеге Россия Федерациясе 
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.

6. Район аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендә уртача 
дәрәҗәдә кредит тотрыклылыгы белән заемчылар төркеменә кертү очрагында, 
муниципаль бурыч алуларны тормышка ашырырга, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 1071 статьясы белән күздә тотылган районның бурычлар тотрыклылыгы 
күрсәткечләрен арттыруга, Районны түбән бурыч тотрыклылыгы белән заемчылар 
төркеменә кертергә мөмкинлек биргән дәрәҗәгә китергән күләмдә муниципаль 
гарантияләр бирергә хокуклы түгел.

7. Район аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендә уртача 
дәрәҗәдә кредит тотрыклылыгы белән заемчылар төркеменә кертү очрагында, бары 
тик Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы белән муниципаль эчке һәм 
тышкы бурыч алулар программалары, чираттагы финанс елына һәм планлы чорга 
(чираттагы финанс елына) муниципаль гарантияләр килештерелгәннән, шулай ук 
күрсәтелгән программаларга үзгәрешләр керткәннән соң гына муниципаль бурыч 
алуларны тормышка ашырырга, муниципаль гарантияләр бирергә хокуклы.

8. Район аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендә түбән 
дәрәҗәдә кредит тотрыклылыгы белән заемчылар төркеменә кертү очрагында, 
муниципаль бурыч алуларны тормышка ашырырга, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 1071 статьясы 5 пункты белән күздә тотылган районның бурычлар 
тотрыклылыгы күрсәткечләрен арттыруга, китергән күләмдә муниципаль 
гарантияләр бирергә хокуклы түгел.

9. Район аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендә түбән 
дәрәҗәдә кредит тотрыклылыгы белән заемчылар төркеменә кертү очрагында, 
муниципаль эчке бурыч алуларны кредит оешмаларыннан кредитлар формасында 
һәм Районың түли алу мөмкинлеген торгызу планы кысаларында, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы 9 пункты һәм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы 7 пункты нигезендә Россия 
Федерациясенең бюджет системасының башка бюджетларыннан максатчан 
кредитлар формасында тормышка ашырырга хокуклы.

10. Район аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендә түбән 
дәрәҗәдә кредит тотрыклылыгы белән заемчылар төркеменә кертү очрагында,



муниципаль эчке бурыч алуларны һәм чит ил валютасында муниципаль 
гарантияләрне тәкъдим итүне тормышка ашырырга хокуклы түгел.

11. Район аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы һәм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендә түбән 
дәрәҗәдә кредит тотрыклылыгы белән заемчылар төркеменә кертү очрагында, 
муниципаль эчке бурыч алуларны һәм чит ил валютасында муниципаль 
гарантияләрне тәкъдим итүне Россия Федерациясе валютасында бары тик Татарстан 
Республикасы Финанслар министрлыгы белән муниципаль эчке бурыч алулар 
программалары, чираттагы финанс елына һәм планлы чорга (чираттагы финанс 
елына) муниципаль гарантияләр килештерелгәннән, шулай ук күрсәтелгән 
программаларга үзгәрешләр керткәннән соң гына муниципаль бурыч алуларны 
тормышка ашырырга, муниципаль гарантияләр бирергә хокуклы.

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1071 статьясы 9 пункты 
нигеәзендә күздә тотылган, Районның түли алу мөмкинлеген кире кайтару планы 
кысаларында бирелгән Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларыннан максатчан бюджет кредитлары буенча Район йөкләмәләренә 
реструктуризация уздыру рөхсәт ителми.»;

5) түбәндәге эчтәлекле 14.1-14.5 статьялары белән тулыландырырга:
«14.1. статья. Муниципаль бурыч алуларның чик күләме
1. Билгеле финанс елына муниципаль бурыч алуларның чик күләме дигәндә, 

билгеле финанс елына муниципаль эчке һәм тышкы бурыч алулар программасы 
буенча җирле бюджетка чаралар җәлеп итүнең берләштерелгән күләме аңлашыла.

2. Җирле бюджетка чаралар җәлеп итү күләме чираттагы финанс елына һәм 
планлы чорга (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке һәм тышкы бурыч алулар 
программалары белән билгеләнә һәм Россия Федерациясе Бюджет кодексының 103 
һәм 104 статьялары нигез л әмәл әрен истә тотып, җирле бюджет турында карар белән 
билгеле финанс елына расланган, күрсәтелгән финанс елында чараларны җәлеп 
итүне гомуми суммасы җирле бюджетның бюджет кытлыгын финанслауга 
юнәлдерелә торган гомуми чаралар суммасыннан һәм Районның бурыч йөкләмәләрен 
бетерү күләмнәреннән артырга тиеш түгел.

3. Әгәр дә хисап финанс елында Районның бурыч алуларының гомуми суммасы, 
җирле бюджет кытлыгын финанслауга юнәлдерелгән чаралар суммасыннан һәм 
хисап финанс елы нәтиҗәләре буенча, Район бурыч йөкләмәләрен бетерү 
күләмнәреннән артып китсә агымдагы елның 1 нче гыйнварына барлыкка килгән 
җирле бюджет чараларының калган өлеше Россия Федерациясе Бюджет кодексының 
96 статьясы белән күздә тотылган максатларга, агымдагы финанс елына бурыч 
алуларның чик күләмен кыскартып юнәлдерелергә тиеш»;

14.2. статья. Муниципаль эчке һәм тышкы бурычның өске чиге һәм 
Районның бурыч тотрыклылыгы күрсәткечләренең ахыргы чик күрсәткечләре

1. Җирле бюджет турында карар белән чираттагы финанс елы артыннан килүче 
елның 1 гыйнварына һәм планлы чорның һәр елы саен (чираттагы финанс елы 
артыннан килүче елның 1 гыйнварына) муниципаль эчке бурычның, муниципаль 
тышкы бурычның чик күләме (Районның чи ил валютасында йөкләмәләре булган 
очракта), Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр, чит ил



валютасында муниципаль гарантияләр (Районың чит ил валютасында муниципаль 
гарантияләр буенча йөкләмәләре булган очракта) буенча бурычларның өске чик 
күләмен күрсәтеп.

2. Муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның өске чик 
күләмнәре (Районның чит ил валютасында йөкләмәләре булган очракта), әлеге 
статьяның 4 әм 5 пунктлары белән билгеләнгән чикләүләрне тоткан очракта 
билгеләнәләр.

3. Муниципаль бурыч күләме чираттагы финанс елына һәм планлы чорга 
(чираттагы финанс елына) җирле бюджет керемнәренең гомуми күләме турында, 
түләүсез кертемнәр күләменнән һәм (яки) физик затларның керемнәренә салымнан 
өстәмә норматив бүленеп калынган сумма буенча салым керемнәреннән 
кертемнәреннән җирле бюджет турында расланган карардан артмаска тиеш.

Районга карата Россия Федерациясе Бюджет кодексының 136 статьясы 4 
пункты белән күздә тотылган чараларны тормышка ашырган очракта, бурыч күләме 
финанс елына һәм планлы чорга (чираттагы финанс елына) җирле бюджет 
керемнәренең гомуми күләме турында, түләүсез кертемнәр күләменнән һәм (яки) 
физик затларның керемнәренә салымнан өстәмә норматив бүленеп калынган сумма 
буенча салым керемнәреннән кертемнәреннән җирле бюджет турында расланган 
карарның 50 процентыннан артмаска тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмәт күрсәтү өчен чыгымнар күләме җирле бюджет 
турында карар белән түбәндәге таләпләрне тоткан очракта раслана:

1) чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) 
муниципаль бурычка хезмәт күрсәтү өчен чыгымнар күләме, чираттагы финанс 
елында һәм планлы чорда Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 
Республикасы законы яки чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы 
финанс елына) билгеле бюджетның гомуми чыгымнар күләме турында карар белән 
расланган 10 проценттан артмаска тиеш, Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан бирелә торган субвенияцияләр хисабына чыгымнардан кала;

2) чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) 
чираттагы финанс елының 1 нчеы гыйнварына килеп туган муниципаль бурычны 
бетерү һәм хезмәт күрсәтү буенча түләүләрнең еллык суммасы, җирле бюджетның 
салым, салым булмаган керемнәренең һәм Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан дотацияләрнең гомуми күләме чираттагы финанс елына һәм 
планлы чорга (чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында карар белән 
расланган 20 проценттан артмаска тиеш; күрсәтелгән чагыштырмада чираттагы 
финанс елы артынна килүче елның 1 нче гыйнварыннан соң һәм планлы чорның 
һәрбер елы саен бетерү сроклары белән бурыч йөкләмәләрен алдан бетерүгә 
бнәлдерелә торган түләүләрне суммасы исәпкә алынмый.

14.3 статья. М униципаль тышкы бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) 

муниципаль тышкы бурыч алулар программасы чит ил валютасында максатчан чит 
ил кредитлары һәм (яки) чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы 
финанс елына) чит ил валютасында бетерелә торган җирле бюджетка федераль 
бюджеттан җәлеп ителә торган бюджет кредитлары исемлеген үз эченә ала.



2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белән ачыклана:
1) җирле бюджетка җәлеп ителгән чаралар күләме һәм бюджет кредитлары 

буенча килеп туган бурыч йөкләмәләрен бетерү сроклары, чираттагы финанс елында 
һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) чит ил валютасында максатчан чит ил 
кредитларын куллану максатыннан җирле бюджетка федераль бюджеттан җәлеп 
ителә торган чараларның күләме;

2) чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) чит 
ил валютасында максатчан чит ил кредитларын куллану максатыннан җирле 
бюджетка федераль бюджеттан җәлеп ителә торган бюджет кредитлары буенча килеп 
туган Районның бурыч йөкләмәләрен бетерү күләме.

3. Чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) 
муниципаль тышкы бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында һәм 
планлы чорда (чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында карарга кушымта 
булып тора.

14.4. статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында һәм планлы 
чорда (чираттагы финанс елына) тормышка ашырыла торган һәм (яки) бетерелә 
торган билгеле бурыч йөкләмәләре төрләре буенча муниципаль эчке бурыч алулар 
исемлеген тәшкил итәләр.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белән ачыкланалар:
1) җирле бюджетка җәлеп ителә торган чараларның күләме һәм чираттагы 

финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке бурыч 
алуларны тормышка ашырганда бурыч йөкләмәләрен бетерүнең чик сроклары;

2) билгеле бурый йөкләмәләре төрләре буенча Россия Федерациясе 
валютасында муниципаль бурыч йөкләмәләрен бетерү күләме.

3. Чираттагы финанс елында һәм планлы чорда (чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында һәм планлы 
чорда (чираттагы финанс елына) билгеле бюджет турында карарга кушымта булып 
тора. <

4. Муниципаль эчке бурычны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105 
статьясы нигезенә китерү муниципаль эчке бурыч программасында күрсәтелми.

14.5. статья. Бурыч алуларны тормышка ашыру үзенчәлекләре һәм чит 
ил валютасында Район тарафыннан гарантияләр бирү

1. Район Россия Федерациясеннән чит ил валютасында бурыч алуларны 
тормышка ашырырга, бары тик Россия Федерациясе Бюджет кодексының 103 
статьясы 25 пункты нигезләмәләрен истә тотып, Россия Федерациясе тарафыннан 
максатчан чит ил кредитлары чараларын җәлеп итеп, Россия Федерациясенә өченче 
затлар йөкләмәләре буенча чит ил валютасында гарантияләр бирергә хокуклы.»;

6) 15 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«15 статья. Муниципаль гарантияләр:
1. Муниципаль гарантияләр шартнамәдән яки башка төр килешүдән (төп 

йөкләмәләр) килеп туган принципал тарафыннан бенефициар алдында аның акча



йөкләмәләрен тиешенчә үтәүне тәэмин итә.
2. Муниципаль гарантияләр принципалның йөкләмәләрен вакыттыннан алда 

башкаруны тәэмин итми, шул исәптән аларны вакыттан алда башкару турында 
принципалга таләпләр белдерү яисә принципалның йөкләмәләрен башкару вакыты 
кергән вакыйгалар (хәлләр) килеп туу очрагында.

3. Муниципаль гарантияләрнең язмача формасы мәҗбүри булып санала.
4. Муниципаль гарантияләр төп йөкләмәләр суммасы күрсәтелгән валютада 

бирелә һәм башкарыла.
5. Муниципаль гарантияләр буенча гарант принципал йөкләмәләре буенча 

аның тарафыннан, гарантия суммасы чикләрендә, субсидиар җаваплылык йөртә.
6. Муниципаль гарантияләрдә түбәндәгеләр күрсәтелергә тиеш:
1) гарантның исеме (Районның билгеле гавами-хокукый берәмлеге) гарант 

исеменнән гарантия биргән органның исеме;
2) бенефициарный исеме;
3) принципалның исеме;
4) йөкләмәне тәэмин итү өчен бирелә торган гарантия (төп йөкләмәнең исемен, 

төзү датасын һәм номерын (булган очракта) күрсәтеп, төп йөкләмәнең гамәлдә булу 
срогы яки аның буенча йөкләмәләр башкару срогы, якларның исемнәре, төп 
йөкләмәләрнең башка мөһим шартлары);

5) гарантия буенча гарант йөкләмәләре күләме һәм гарантияләрнең иң чик 
суммасы;

6) гарантия бирүнең нигезләре;
7) гарантиянең үз көченә керү датасы яки гарантия үз көченә керә торган 

вакыйга (шартлар);
8) гарантиянең гамәлдә булу срогы;
9) гарантия очрагын ачыклау, гарантияне башкару турында бенефициарный 

таләпләре срогы һәм тәртибе;
10) гарантияне чакырытып алу нигезләре;
11) гарант тарафыннан гарантия буенча йөкләмәләрне башкару тәртибе;
12) гарантиянең суммасын, гарантияне тулы күләмдә яки аның нинди дә булса 

бер өлешендә башкарганда киметүгә нигезләр, принципал йөкләмәләрен тулы 
күләмдә яки аның нинди дә булса бер өлешендә башкару (башка нигезләр буенча 
туктату), һәм башка очракларда;

13) гарантияне туктату нигезләре;
14) төп йөкләмәләрнең шартлары гарантның алдан язмача рөхсәтеннән башка 

үгәртелә алмый;
15) гарантның бенефициарга муниципаль гарантияләр буенча түләнгән 

акчаларны гарантның принципалдан кире кайтару турында таләп итү хокукы булуы 
яки булмавы (гарантның принципалга карата регресс таләбе, регресс);

16) гарантиянең башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, гарантның норматив булмаган хокукый актлары, гарант исеменнән 
гарантия бирүче органның акты белән ачыкланган мәгълүматлар.

7. Гарантның принципалга регресс таләбе хокукын күздә тотмый торган 
муниципаль гарантия бары тик 100 процент акцияләре муниципаль гарантия бирүче 
Районга караган, муниципаль гарантия бирүче Район милкендә булган хуҗалык



җәмгыяте йөкләмәләре буенча гына тәкъдим ителергә мөмкин. Принципалның 
тулысынча яки өлешчә хосусыйлаштырганда әлеге муниципаль гарантия гарантның 
принципалга регресс таләбе хокукы белән бирелгән булып санала һәм принципалның 
Районның җирле администрациясе актлары белән билгеләнгән, гарантияне тулы 
күләмдә яки аның нинди дә булса бер өлешендә башкару белән бәйле рәвештә килеп 
туа торган гарантның принципалга карата регресс таләбен канәгатьләндерү буенча 
принципалның йөкләмәләрен башкаруны тәэмин итү буенча Россия Федерациясе 
Бюджет кодексының 1153 статьясы һәм Россия Федерациясе гражданар законнары 
таләпләренә туры килүче вакытта килеп туа. Күрсәтелгән тәэмин итүне биргәнчегә 
кадәр муниципаль гарантияне башкару рөхсәт ителми.

8. Муниципаль гарантиянең үз көченә керүе календарь дата белән яки 
гарантиядә күрсәтелгән аерым бер вакыйга (шартлар) килеп тууы белән үз көченә 
керә.

9. Гарант бенефициарный алдан язмача рөхсәтеннән башка муниципаль 
гарантия шартларын үзгәртергә тиеш түгел.

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарга караган гарантка таләп итү 
хокукы гарантның язмача алдан рөхсәтеннән башка бирелә алмый (башка нигезләр 
буенча күчү), күрсәтелгән хокукларны облигацияләргә хокукларның яңа хуҗасына 
(алучысына) күчү, муниципаль гарантияләр тәэмин ителә торган принципалның 
(эмитентның) йөкләмәләрен башкару белән бәйле рәвештә, кыйммәтле кәгазьләр 
турында Россия Федерациясе законнары тарафыннан күрсәтелгән таләпләрдәге 
хокуклардан кала.

11. Муниципаль гарантия гарантиядә күрсәтелгән очракларда һәм нигезләр 
буенча гарант тарафыннан кире кайтарылыр ала (шул исәптән әлеге статьяның 6 
пункты 14 пунктчасында күрсәтелгән төп йөкләмәләрнең шартларын алдан язмача 
рөхсәт бирмичә үзгәрткән очракта), шулай ук принципал тарафыннан Россия 
Федерациясе Бюджет кодексының 1153 статьясы 5 пункты һәм әлеге статьяның 7 
пункты белән билгеләнгән йөкләмәләрне башкармаган очракта.

12. Бенефициарный муниципаль гарантияләр буенча акчаларын түләү турында 
таләбе (бенефициарный гарантияне башкару турында таләбе) гарантка бары тик 
гарантия белән билгеләнгән очракта (гарантия очрагы килеп туган очракта) гына 
бирелергә мөмкин. Бенефициарный гарантияне башкару турында таләбе гарантка 
гарантия белән билгеләнгән тәртиптә, язмача формада, гарантиядә күрсәтелгән 
документларны беркетеп бирелергә тиеш.

13. Бенефициар гарантияне башкару турында таләпләрне муниципаль 
гарантияләрдә һәм муниципаль гарантияләр бирү буенча шартнамәләр билгеләнгән 
сроктан алда хокуклы түгел, шул исәптән принципалның гарантия белән тәэмин 
ителгән йөкләмәләрен тәэмин итүне башкару срогы килеп туган дип санала торган 
вакыйгалар (шартлар) килеп чыккан очракта.

14. Гарант принципалны гарантияне башкару турында бенефициар таләбен 
бирү турында хәбәр җибәрергә һәм принипалга аның күчермәсен тапшырырга тиеш.

15. Г арант муниципаль гарантиядә ачыкланган срокта гарантияне үтәү турында 
бенефициарный таләбен, билгеләнгән таләпләргә беркетелгән документларны 
нигезләү предметына һәм гарантия таләпләренә һәм аңа беркетелгән документларга 
туры килүен карый.



16. Бенефициарның гарантияне башкару турында таләбе һәм аңа беркетелгән 
документлар гарантия шартлары белән нигезләнмәгән һәм (яки) туры килми дип 
таныла һәм гарант бенефициарга түбәндәге очракларда аның таләпләрен 
канәгатьләндерүдән баш тарта:

1) таләпләр һәм (яки) беркетелгән документлар гарантка, гарантия бирелгән 
срок тәмамланганнан соң (гарантиянең гамәлдә булу срогы) бирелгән;

2) таләпләр һәм (яки) беркетелгән документлар гарантка, гарантиядә 
билгеләнгән тәртипне бозып бирелгән;

3) таләпләр һәм (яки) беркетелгән документлар гарантия шартларына туры 
килми;

4) бенефициар принципал һәм (яки) өченче затлар белән тәкъдим ителгән 
принципалның гарантия белән тәэмин ителгән йөкләмәләрен тиешенчә башкаруны 
кабул итүдән баш тартты;

5) Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1153 статьясы 6 пункты һәм әлеге 
статьяның 7 пункты белән билгеләнгән очракларда;

6) гарантия белән билгеләнгән башка очракларда.
17. Бенефициарның гарантияне башкару турында һәм (яки) аңа беркетелгән 

документларның таләбе муниципаль гарантияләр шартларына нигезләнмәгән һәм 
(яки) туры килмәгән дип танылган очракта гарант бенефициарны аның таләбен 
канәгатьләндерүдән баш тарту турында хәбәр итәргә тиеш.

18. Гарант бенефициар таләбенә принципал тәкъдим итәргә мөмкин булган 
каршы килүләрне алга чыгарырга мөмкин. Г арант әлеге каршы килүләргә хокукын 
хәтта принципал алардан баш тартса яки үз бурычын таныса да югалтмый.

19. Бенефициарның гарантияне башкару турында таләбен һәм аңа беркетелгән 
документларны нигезле һәм муниципаль гарантияләрнең билгеле шартларына туры 
килә дип табылган очракта, гарант гарантия буенча йөкләмәне гарантия буенча 
билгеләнгән срокта башкарырга тиешле.

20. Муниципаль гарантия белән күздә тотылган бенефициар алдында гарант 
йөкләмәсе, гарантия белән тәэмин ителгән муниципалның срогы чыккан йөкләмәләре 
күләмендә акчалар түләү белән чикләнә, әмма гарантия суммасыннан артык түгел.

21. Бенефициар алдында гарант йөкләмәсе муниципаль гарантия буенча 
туктала:

1) гарант тарафыннан бенефициарга гарантиядә ачыкланган күләмдә акчалар
түләү;

2) ул бирелгән гарантиядә ачыкланган срок бетү белән (гарантиянең гамәлдә 
булу срогы);

3) принципал һәм (яки) өченче затлар тарафыннан гарантия белән тәэмин 
ителгән принципал йөкләмәләрен башкарган очракта, яисә принципалның 
күрсәтелгән йөкләмәләрен нигезләр буенча (бенефициарга бирелгән гарант һәм (яки) 
судка гарантияне үтәү турында гарантка бирелгән таләпкә карамыйча);

4) бенефициар үз хокукларыннан баш тарту нәтиҗәсендә аны гарантка кире 
кайтару юлы белән һәм (яки) бенефициарның гарантны гарантия буенча 
йөкләмәләрдән азат итү турында язмача гаризасы, нәтиҗәдә принципалның гарантка 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1151 статьясы белән күздә тотылган 
гарантияне андый гарантия буенча бенефициарның фактта булмавы шарты белән һәм



аларның киләчәктә булмавына нигез белән;
5) әгәр дә гарантия тәэмин итү тәкъдим ителгән принципалның йөкләмәсе 

билгеләнгән срокта килеп тумаса;
6) төп йөкләмә туктатылу (шул исәптән, бенефициар гарантка һәм (яки) судка 

гарантияне башкару буенча гарантка суд таләбе биргәннән соң, принципал һәм (яки) 
бенефициар бетерелү белән) яки аны гамәлдә булмаган алыш-биреш дип тану белән;

7) бенефициар тарафыннан башка затка тапшыру яки башка затка башка 
нигезләр буенча бенефициарныкы булган гарантия буенча гарантка таләпләр 
хокукларын, гарантның алдан язмача рөхсәтеннән (күрсәтелгән таләп итү 
хокукларны (хокуклар һәм йөкләмәләрне) тапшыру (күчерү) кала) башка төп 
йөкләмәләр буенча Вазыйфаларны, кыйммәтле кәгазьләр турында Россия 
Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә, яңа хуҗага (алучыга) 
облигацияләргә, гарантия буенча тәэмин ителә торган принципал (эмитент) 
йөкләмәләрен башкаруга күчерү;

8) принципал тарафыннан башка затка тапшыру яки принципалга караган 
башка нигезләр буенча төп йөкләмә буенча гарантның алдан язмача рөхсәтеннән 
башка хокукларны һәм (яки) йөкләмәләрне (бурычны) башка затка күчерү;

9) гарантиядә күрсәтелгән очракларда һәм нигезләр буенча гарантияне кире 
кайтару нәтиҗәсендә;

10) гарантия белән билгеләнгән башка очракларда.
22.: Бенефициар тарафыннан гарант йөкләмәләрен туктатканнан соң гарантияне 

тотып тору, бенефициардан күрсәтелгән гарантия буенча нинди дә булса хокукларны 
сакламый.

23. Муниципаль гарантия туктатылу турында мәгълүм булган гарант бу хакта 
бенефициарга һәм принципалга җиткерергә тиеш.

Муниципаль гарантияне кире кайтару яки туктатуга китерә торган йөкләмәләр 
килеп тууы турында мәгълүм булган бенефициар һәм принципал, бу хакта гарантка 
хәбәр итәргә тиешләр.

24. Әгәр дә гарант тарафыннан муниципаль гарантияләрне башкару гарнатның 
принципалга регресс хокук таләпләре килеп тууга китерсә яисә гарантка 
бенефициарның принципалга таләп итү хокукларына юл кую белән шартлы булса, 
әлеге муниципаль гарантияне башкаруга акчалар билгеле бюджет дефицитын 
финанслау чыганакларында исәпкә алыналар, ә әлеге муниципаль гарантия буенча 
йөкләмәләрне башкару бюджет кредитын тәкъдим итү буларак күрсәтелә.

25.. Әгәр дә гарант тарафыннан муниципаль гарантияне башкару гарантның 
принципалга ресгресс таләбе хокукына китерсә яисә гарантка бенефициарның 
принципалга таләп хокукларына юл кую белән шартлы булмаса, әлеге муниципаль 
гарантияне башкаруга акчалар билгеле бюджетның чыгымнарында исәпкә алыналар.

26. Гарант тарафыннан гарантка акчаларның регрессын кире кайтару 
тәртибендә алынган акчалар, гарант тарафыннан гарантия буенча йөкләмәләрне тулы 
күләмдә яки нинди дә булса бер өлешендә түләнгән акчалар, яки гарантка юл куйган 
бенефициарның принципалга таләп хокуклары бюджет кредитларын кире кайтарган 
вакытта күрсәтеләләр.

27. Муниципаль гарантияләр белән тәэмин ителә торган кредитлар һәм займнар 
максатчан булырга тиеш.



28. Муниципаль гарантия белән тээмин ителмәгән кредит (займ) чараларын 
максатан' кулланмау факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия бирү турында 
шартнамә белән билгеләнгән йөкләмәләрне үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очракта, 
принипал һәм бенефициар Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән 
тәртиптә җаваплылылык йөртәләр

29. Бенефициарлар булып ачыкланмаган затлар даирәсе булган йөкләмләрне 
тәэмин итү өчен бирелә торган муниципаль гарантияләрнең үзенчәлеге Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы тарафыннан билгеләнә.

30. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмиссиясе нәтиҗәсендә килеп туган 
йөкләмәләр буенча муниципаль гарантияләр бирү һәм башкару үзенчәлекләре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы тарафыннан билгеләнә.

31. Муниипаль гарантияләр җирү тәртибе һәм шартлары Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы һәм аның нигезендә кабул ителгән әлеге Карар нигезендә 
билгеләнә.»;

7) Түбәндәге эчтәлекле 15.1-15.6 статьялары белән тулыландырырга:
«15.1. статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантияләр программасы
1. Чит ил валютасында муниципаль гарантияләр программасы, чираттагы 

финанс елына һәм планлы чорда, түбәндәге мәгълүматларны күрсәтеп, чит ил 
валютасында муниципаль гарантияләр исемлеген тәшкил итә:

1) һәрбер юнәлеш (максат) буенча гарантияләр күләмен, категориясен 
(төркемен) һәм (яки) гарантия бирүнең һәрбер юнәлеше (максаты) буенча 
принципалның исемен күрсәтеп, гарантия бирүнең юнәлешләре (максатлары);

2) гарантияләр буенча йөкләмәләр һәм аның тарафыннан тәэмин ителә торган 
йөкләмәләр валютасы;

3) гарантияләрне гомуми күләме;
4) гарантның принципалга регресс таләбе хокукы булуы (булмавы);
5) гарантияләр бирү һәм башкаруның башка шартлары.
2. Муниципаль гарантия, муниципаль гарантия тәэмин ителә торган йөкләмәләр 

чагылдырылган валютада тәкъдим ителә.
3. Чит ил валютасында муниципаль гарантияләр программасы бюджет турында 

билгеле карарга кушымта булып тора.

15.2. статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр программасы, 
чираттагы финанс елында һәм планлы чорда, түбәндәге мәгълүматларны күрсәтеп, 
Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр исемлеген тәшкил итә:

1) һәрбер юнәлеш (максат) буенча гарантияләр күләмен, категориясен 
(төркемен) һәм (яки) гарантия бирүнең һәрбер юнәлеше (максаты) буенча 
принципалның исемен күрсәтеп, гарантия бирүнең юнәлешләре (максатлары);

3) гарантияләрне гомуми күләме;
4) гарантның принципалга регресс таләбе хокукы булуы (булмавы);
5) гарантияләр бирү һәм башкаруның башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасында чагылдырылган йөкләмәләр буенча 

муниципаль гарантияләр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына тәкъдим



ителә.
3. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр программасы 

бюджет турында билгеле карарга кушымта булып тора.

15.3. статья. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыруның иң чик 
күләмнәре

Чираттагы финанс елына һәм планлы чорның һәрбер елына (чираттагы финанс 
елына) муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыруның иң чик күләмнәре 
номиналь бәя буенча Район Советы тарафыннан, муниципаль эчке бурычның өске 
чиге нигезендә, бюджет турында билгеле карар нигезендә билгеләнә.

15.4. статья. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр
1. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр дип Район исеменнән чыгарылган 

кыйммәтле кәгазьләр санала.
2. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрнең эмитенты булып, Устав белән 

муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру бүлеп бирелгән җирле администрация 
тора.

5. Район тарафыннан чыгарылырга мөмкин булган муниципаль кыйммәтле 
кәгазьләрнең төрләре һәм аларның эмиссиясенең тәртибе һәм шартлары һәм 
әйләнеше Россия Федерациясе Бюджет кодексы белән билгеләнелә.

15.5. статья. Районның муниципаль бурычы структурасы
Районның бурыч йөкләмәләре түбәндәгеләр буенча йөкләмәләр рәвешендә 

булырга мөмкин:
1) Районның кыйммәтле кәгазьләре (муниципаль кыйммәтле кәгазьләр);
2) Россия Федерациясе валютасында Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюдңетларыннан җирле бюджетка җәлеп ителгән бюджет 
кредитлары;

3) Россия Федерациясеннән чит ил валютасында чит ил кредитларын максатчан 
куллану кысаларында җәлеп ителгән бюджет кредитлары;

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

5) Россия Федерациясе валютасында чагылдырылган Район гарантияләре 
(муниципаль гарантияләр);

6) Россия Федерациясенә чит ил ваютасында чит ил максатчан кредитларын 
куллану кысаларында бирелгән муниципаль гарантияләр;

7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамәлгә керткәнче килеп туган һәм 
муниципаль бурычка кертелгән башка бурыч йөкләмәләре.

Муниципаль бурыч күләменә кертеләләр:
1) муниципаль кыйммәтле кәгазьләр буенча бурычның номаиналь суммасы;
2) Россия Федерациясе бюджет сиситемасының башка бюджетларыннан җирле 

бюджетка җәлеп ителгән төп бурыч күләме;
3) Район тарафыннан кредит оешмаларыннан җәлеп ителгән төп бурыч күләме;
4) муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр күләме;
5) Районның башка түләнмәгән бурыч йөкләмәләре күләме.



Муниципаль эчке бурыч күләменә кертеләләр:
1) йөкләмәләре Россия Федерациясе валютасында чагылдырылган муниципаль 

кыйммәтле кәгазьләр буенча номиналь сумма;
2) Россия Федерациясе бюджет сиситемасының башка бюджетларыннан җирле 

бюджетка җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча төп бурыч күләме;
3) Район тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерацисе валютасында 

җәлеп ителгән кредитлар буенча төп бурыч күләме;
4) Россия Федерацисе валютасында чагылдырылган муниципаль гарантияләр 

буенча йөкләмәләр күләме;
5) Районның Россия Федерацисе валютасында түләнелмәгән башка бурыч 

йөкләмәләре.
Муниципаль ташкы бурыч күләменә кертеләләр:
1) Район тарафыннан бюджет кредитлары буенча Россия Федерациясеннән чит 

ил валютасында максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җәлеп ителгән 
төп бурыч күләме;

2) Район тарафыннан чит ил максатчан кредитларын куллану кысаларында 
муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр күләме.

Районның бурыч йөкләмәләре кыска сроклы (бер елдан ким), урта сроклы (бер 
елдан биш елга кадәр) һәм озак сроклы (биш елдан 10 елга кадәр, кертеп) булырга 
мөмкин.

15.6. статья Россия Федерациясе валютасында чаглыдырылган Районның 
бурыч йөкләмәләрен туктату, һәм аларны муниципаль бурычтан бетерү

1. Әгәр дә Россия Федерациясе валютасында чагылдырылган муниципаль 
бурыч йөкләмәсе түләү датасыннан соң килүче датадан өч ел дәвамында муниципаль 
бурыч йөкләмәсе шартлары белән күздә тотылган шартлар нигезендә түләнергә 
белдерелмәгән икән (кредитор тарафыннан йөкләмә шартлары һәм Районның 
муниципаль хокукый актлары буенча аерым гамәлләр эшләнелмәгән), күрсәтелгән 
йөкләмә тулысынча түләп бетерелгән диа санала һәм муниципаль бурычтан сызыла, 
әгәр дә башкасы Районның вәкиллекле органы муниципаль хокукый акты белән 
күздә тотылмаса.

Россия Федерациясе валютасында Районның бурыч йөкләмәләре тулысынча 
туктатылган дип, муниципаль гарантияләрне туктатуга нигез булып торган 
ваккыйгалар (хәлләр) килеп тугач атала һәм күрсәтелгән вакыйгалар (хәлләр) килеп 
җитү вакыты буенча (килеп җитү турында мәгълүматлар алу) муниципаль бурычтан 
сызыла. '

2. Җирле администрация әлеге статьяның 1 пункты 1 абзацында күрсәтелгән 
сроклар узганнан соң, Россия Федерациясе валютасында чагылдырылган 
муниципаль бурычны муниципаль бурыч йөкләмәләреннән сызу турында 
муниципаль хокукый акт бастыра

3. Муниципаль бурычтан Россия Федерациясе валютасында чагылдырылган 
муниципаль бурыч йөкләмәләренең сызыла торган төрләре буенча муниципаль 
бурыч күләмен киметү аркылы, аларны бетерү суммасына, сумманы җирле бюджет 
дефицитын финанслау чыганакларында күрсәтмичә тормышка ашырыла.

4. Әлеге статьяның 1 пункты беренче абзацы, 2 һәм 3 пунктларының гамәлдә



булуы кредит килешеүлэре буенча йөкләмәләргә, Россия Федерациясе, Россия 
Федерациясе субъекты һәм башка муниципаль берәмлекләргә кагыйлмый.

5. Муниципаль бурычтан реструктуризацияләнгән, шулай ук түләнгән (кире 
сатып алынган) муниципаль бурыч йөкләмәләрен тормышка ашыру Россия 
Федерациясе Бюджет кодексының 105 һәм 113 статьялары нигезләмәләрен истә 
тотып тормышка ашырыла.

6. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне чыгару, түләү срогы җиткәнчегә кадәр 
мунциипаль кыйммәтле кәгазьләрне эмиссия шартлары нигезендә аларны 
эмитентлаган орган тарафыннан тулы күләмдә кире сатып алу, күрсәтелгән орган 
карары нигезендә вакытыннан елда түләнелгән дип танылырга мөмкин.

Муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмитенты аның тарафыннан чыгарылган 
муниципаль кыйммәтле кәгазьләр буенча йөкләмәләрне башкарылган дип, аларны 
түләү срогы җиткәнчегә кадәр кире сатып алынган (алмаштыру яки Россия 
Федерациясе законнары белән күздә тотылган башка операцияләр нәтиҗәсендә 
алынган) очракта танырга мөмкин.

8) 16 статьяның 4 пунктында “(килешүләр белән) субсидияләр бирү турында”
сүзләреннән соң “ товарлар җитештерү (урнаштыру), эшләр башкару, хезмәтләр 
күрсәтү белән бәйле чыгымнарны финанс тәэмин итүгә” сүзләре белән
тулыландырырга;

9) 24 статьяның 2 пунктындагы 9 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«чираттагы финанс елы артыннан килү елның 1 нче гыйнварына һәм планлы

чорның һәр елына муниципаль эчке бурычның югары чиге һәм (яки) муниципаль 
тышкы бурычның югары чиге, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 
бурычның югары чиген күрсәтеп;»;

10) 25 статьяның 1 пунктындагы 5 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«чираттагы финанс елы артыннан килү елның 1 нче гыйнварына һәм планлы

чорның һәр елына муниципаль эчке бурычның югары чиге һәм (яки) муниципаль 
тышкы бурычның югары чиге;»;

11) 30 статьяның 5 пунктында:
а) беренче һәм икенче абзацларны үз көчен югалткан дип танырга;
б) түбәндәге эчтәлекле яңа өченче һәм дүртенче абзацлар белән 

тулыландырырга:
«Федераль казначылык, Финанс-бюдҗет палатасы, дәүләт бюджеттан тыш 

фондлары белән идарә итү органнары исәпкә бюджет һәм акча йөкләмәләрен 
куйганда, акча йөкләмәләрен түләүне санкцияләштергәндә билгеле финанс органы 
(дәүләт бюджеттан тыш фондлары белән идарә итү органы) белән билгеләнгән 
нигездә, әлеге статьяның 1 пунктында күздә тотылган тәртиптә тормышка ашыралар, 
түбәндәгеләрне контрольдә тоталар:

билгеле бюджет лимитлары буенча яки бюджет ассигнованиеләре буенча 
бюджет йөкләмәләреннән артмаган, бюджет чараларын алучыга җиткерелгән, шулай 
ук бюджет йөкләмәләре турында мәгълүматларның бюджет чыгымнары 
классификациясе кодларына туры килүен;»;

в) түбәндәге эчтәлекле бишенче -  тугызынчы абзацлар белән тулыландырырга: 
«акча йөләмәләре турында мәгълүматның исәпкә куелган билгеле бюджет

йөкләмәсе турында мәгълүматка туры килүе;



акча йөкләмәсен үтәү өчен түләү документында күрсәтелгән мәгълүматның 
акча йөкләмәсе турында мәгълүматка туры килүе;

акча йөкләмәсе килеп чыгуын раслаучы документ булуы.
Финанс органы нигезендә билгеләнгән тәртиптә (дәүләт бюджеттан тыш 

фондлары белән идарә итү органы), һәм әлеге статьяның 1 пункты белән күздә 
тотылган, әлеге пунктта күрсәтелгән мәгълүматка өстәмә итеп контрольдә тотылырга 
тиешле башка мәгълүмат ачыкланырга тиеш.

Әгәр дә бюджет йөкләмәсе дәүләт (муниципаль) контракт нигезендә килеп 
туган булса, өстәмә рәвештә дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны канәгатьләндерү 
өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр өлкәсендә контракт системасы турында Россия 
Федерациясе законнары белән күздә тотылган контрактлар реестрында дәүләт 
(муниципаль) контракт турында мәгълүматлар, һәм дәүләт (муниципаль) контракт 
нигезендә исәпкә кабул ителгән бюджет йөкләмәләре турында мәгълүматлар, дәүләт 
(муниципаль) контракт шартларына туры килүе контроле тормышка ашырыла.»;

г) өченче һәм дүртенче абзацларны унынчы һәм унберенче абзацлар дип 
санарга;

12) 38 статьяның 5 пункты 2 абзацында “биреләләр” сүзләреннән соң, “бюджет 
үтәлешен һәм бюджет хисабына анализны, һәм дәүләт (муниципаль) биремне һәм 
(яки) бюджет ассигнованиеләрен куллануның башка нәтиҗәләрен үз эченә алган аңа 
аңлатма язуы” сүзләре белән тулыландырырга;

13) 39 статьяның 1 пунктындагы “бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә” 
сүзләрен бетерергә.

2. 1 п. 1,8,11-13 пп. Нигезләмәләре Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru, шулай ук Татарстан 
Республикасы муниципаль бермәлекләре порталында Интернет мәгълүмат- 
телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaYa-gora.tatarstan.ru веб-адресы буенча 
бастырылып чыкканнан соң (халыкка җиткерелгәннән соң) үзенең законлы көченә 
керә; әлеге карарның 1 п., 2-7,9,10 п.п. Биектау муниципаль районы бюджетын 
төзегәндә һәм башкарганда килеп туа торган хокук мөнәсәбәтләренә карата, 2020 елга 
бюджеттан башлап һәм планлы чорга 2021 һәм 2022 елларга кулланылалар.

Совет Рәисе,
муниципаль район Башлыгы Р.Г.Кәлимуллин

http://pravo.tatarstan.ru
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru

