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24 октябрь 2019 ел. № 53-325

«Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районында бюджет тезелеше 
Ьэм бюджет процессы турындагы Нигезлэмэне раслау турында»

1998 елныц 31 июлендэ кабул ителгэн 145-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы» Федераль законы 11эм 2004 елныц 29 маенда кабул ителгэн 35-ТРЗ 
номерлы «Татарстан Республикасы Бюджет кодексы» Татарстан Республикасы Законы 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советы

КАРАР БИР0:

1. «Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районында бюджет тезелеше 
Мэм бюджет процессы турындагы Нигезлэмэ” не расларга (кушымта итеп бирелэ).

2. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2013 
елныц 7 ноябрендэ кабул ителгэн 28-168 номерлы «Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районында бюджет процессы турындагы Нигезлэмэсе турында» 
карарын уз кечен югалткан дип танырга.

3. Олеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталы» нда 
11йр//ргауо.1а1:аг81ап.ги, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
«Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 11йр//поуо8|1е8|1т1П8к.1а1аг8^ап.ги/ 
бастырып чыгарырга (игълан итэргэ).

4. 2020 елдан башлап Мэм 2021, 2022 еллар план чорына район бюджетын 
тезегэндэ Иэм утэгэндэ барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ карата Нигезлэмэнец 
16-35 статьялары, 43 статьяныц 2 пунктындагы 10 абзацы, 44 статьяныц 9 абзацы 
кулланыла.

5. Олеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Советыныц Бюджет, салымнар Иэм финанслар буенча 
даими депутат комиссиясенэ йеклэргэ.

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башлыгы В.М. Козлов



Кушымта
Яца Чишмэ муниципаль районы
Советы карарына
2019 елнын 24 октябрь № 53-325

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районында бюджет тезелеше Иэм
бюджет процессы турындагы Нигезлэмэ

1.Булек гомуми нигезлэмэлэр

1 Статья. Элеге Нигезлэмэ белэн ж;айга салына торган хокукый менэсэбэтлэр

0леге Яца Чишмэ муниципаль районында бюджет тезелеше Иэм бюджет процессы 
турында Нигезлэмэ Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, Россия Федерациясе Салым кодексы, Яца Чишмэ муниципаль районы (Алга 
таба - район) Уставы нигезендэ район бюджетын тезу, карау, раслау, утэу Иэм аныц 
утэлешен тикшереп тору барышында, шулай ук муниципаль бурыч алулар Иэм Районныц 
муниципаль бурычы белэн идарэ иту барышында бюджет хокук менэсэбэтлэре 
субъектлары арасында барлыкка килэ торган бюджет-хокук менэсэбэтлэрен >н;айга сала.

2 Статья. Районда бюджет хокук менэсэбэтлэрен гамэлгэ ашыруныц хокукый 
нигезлэре

Районныц бюджет-хокук менэсэбэтлэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, элеге Нигезлэмэ, Россия Федерациясе 
бюджет законнарыныц башка актлары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

3 Статья. Элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган тешенчэлэр Иэм терминнар
Элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган тешенчэлэр Иэм терминнар Россия 

Федерациясе Бюджет кодексында билгелэнгэн мэгънэдэ кулланыла.

4 Статья. Район бюджетыныц хокукый рэвеше

Яца Чишмэ муниципаль районы бюджеты (алга таба - район бюджеты) Яца Чишмэ 
муниципаль районы Советы карары рэвешендэ эшлэнэ Иэм раслана (алга таба - район 
Советы).

Район бюджеты еч елга - чираттагы финанс елына Ьэм план чорына тезелэ Иэм 
раслана.

Район бюджеты проектын формалаштыру Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты (алга таба - район Башкарма комитеты) тарафыннан билгелэнгэн 
тэртиптэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм аныц талэплэрен утэп кабул ителгэн 
Нигезлэмэ нигезендэ тормышка ашырыла.

5 Статья. Районда Россия Федерациясенец бюджет классификациясен куллану

1. Районныц бюджет вэкалэтлэренец район бюджетына кагылышлы елешендэ 
Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тэртибен билгелэу, 
детальлэштеру Иэм билгелэу керэ.

2. Районныц финанс-бюджет палатасы баш администраторлары район ж;ирле 
узидарэ органнары Иэм (яки) алар карамагындагы казна учреждениелэре булган 
керемнэр терлэре буенча теркемнэрнец кодлары исемлеген раслый.

3. Районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан район бюджеты чыгымнарыныц 
максатчан статьялары исемлеге Иэм кодлары билгелэнэ.



Район бюджеты чыгымнарыньщ финанс белэн тээмин ителеше район бюджетыннан 
максатчан билгелэнеше булган бюджетара субсидиялэр, субвенциялэр Ьэм башка 
бюджетара трансфертлар исэбенэ гамэлгэ ашырыла торган максатчан статьялары 
исемлеген Иэм кодларын билгелоу тэртибе район финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
билгелэнэ.

6 Статья. Бюджет процессы принциплары
Районда бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнгэн 

Россия Федерациясе бюджет системасы принципларына нигезлэнэ:
- Россия Федерациясе бюджет системасыныц бердэмлеге;
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында бюджетлар 

кытлыкларын финанслау керемнэрен, чыгымнарын Иэм чыганакларын булу;
- бюджетларныц местэкыйльлеге;

бюджет дефицитларын финанслау чыганакларыныц, керемнэрнец Ьвм 
чыгымнарыныц тулысынча чагылышы;

- район бюджетыныц баланслылыгы;
- бюджет чараларын куллануныц нэтиж;элелеге;
- бюджет чыгымнарыньщ гомуми (>кыелма) каплау;
- ачыклык;
- район бюджетыньщ дереслеге;
- бюджет акчаларыньщ адреслары Иэм максатчан характерда булуы;
- бюджет чыгымнары ведомство буйсынуында булу;
- кассаларньщ бердэмлеге.

7 Статья. Районда бюджет процессыньщ теп этаплары 

Районда бюджет процессы тубэндэге этапларны уз эченэ ала:
- Чираттагы финанс елына Иэм план чорына районньщ социаль-икътисадый усеше 

фаразларын, чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет Нэм салым сэясэтенец 
теп юнэлешлэрен эшлэу;

- район бюджеты проектын тезу;
- район бюджетын карау Иэм раслау;
- район бюджеты утэлеше;
- район бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту;
- район бюджеты утэлеше турында хисапны раслау;
- муниципаль финанс контролен тормышка ашыру.
Финанс елы календарь елына туры килэ Иэм ул 1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр 

дэвам итэ.

8 Статья. Районда бюджет процессында катнашучылар

Районда бюджет процессында катнашучылар булып торалар:
- Яца Чишмэ муниципаль районы Советы;
- Яца Чишмэ муниципаль районы Башлыгы;
- Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты;
- Яца Чишмэ муниципаль районыньщ Финанс-бюджет палатасы;
- Яца Чишмэ муниципаль районыньщ Контроль-хисап палатасы;
- бюджет акчаларын баш булучелэр;
- бюджет акчаларын булучелэр;
- бюджет акчаларын алучылар;
- бюджет керемнэренец Баш администраторлары (администраторлары);
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары 

(администраторлары)



9 Статья. Бюджет процессында катнашучыларныц бюджет вэкалэтлэре

1. Яца Чишмэ муниципаль районы Советы район бюджетын Иэм аныц утэлеше 
турындагы хисапны карый Иэм раслый, Яца Чишмэ муниципаль районы Советы уткэргэн 
тыцлаулар барышында район бюджеты утэлешенец аерым мэсьэлэлэрен карау 
барышында, комитетларныц, комиссиялэрнец, эшче теркемнэренец утырышларында 
тикшереп тора, тышкы муниципаль финанс тикшеруе органнарыныц хокукый статусын 
формалаштыра Иэм билгели, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия 
Федерациясендэ >и;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 
6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе субъектларыныц 
Иэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарын оештыруныц Иэм аларныц 
эшчэнлегенец гомуми принциплары турында» 2011 елныц 7 февралендэге 6-ФЗ номерлы 
Федераль закон, Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актлары, Яца Чишмэ 
муниципаль районы Уставы, элеге Нигезлэмэ нигезендэ башка вэкалэтлэрне башкара.

Яца Чишмэ муниципаль районы Советына, аныц Россия Федерациясе 
Конституциясендэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексында, Россия Федерациясенец 
Иэм Татарстан Республикасыныц башка норматив хокукый актларында билгелэнгэн 
бюджет мэсьэлэлэре буенча компетенциясе чиклэрендэ, аныц вэкалэтлэрен тээмин иту 
ечен Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан барлык кирэкле 
мэгълумат бирелергэ тиеш.

2. Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты район бюджеты проектын 
тезуне тээмин итэ, аны кирэкпе документлар Иэм материаллар белэн Яца Чишмэ 
муниципаль районы Советына раслауга кертэ, бюджетара трансфертларны булу 
методикасын Иэм (яки) биру тэртибен эшли Иэм раслый, район бюджетыныц утэлешен 
Иэм бюджет хисаплылыгын тезуне тээмин итэ, Яца Чишмэ муниципаль районы Советына 
раслауга район бюджеты утэлеше турында хисап тапшыра, Муниципаль бурыч белэн 
идарэ итуне тээмин итэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, элеге Нигезлэмэ Иэм 
(яисэ) алар нигезендэ кабул ителэ торган муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнгэн 
бюджет-хокук менэсэбэтлэрен >кайга сала торган башка вэкалэтлэрне башкара.

3. Районныц финанс-бюджет палатасы район бюджеты проектын тези, аны кирэкле 
документлар Иэм материаллар белэн Яца Чишмэ муниципаль районы Советына керту 
ечен тапшыра, район бюджетыныц утэлешен оештыра, бюджет хисаплылыгын тезу 
тэртибен билгели, Россия Федерациясе Бюджет кодексында, элеге Нигезлэмэдэ Иэм 
(яисэ) алар нигезендэ кабул ителэ торган, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала 
торган муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

4. Районныц контроль-хисап палатасы Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгелэнгэн бюджет вэкалэтлэрен, шулай ук бюджет вэкалэтлэрен башкара:

Бюджет чараларын куллануныц нэтиж;элелеген Иэм нэти>к0 лелеген билгелэугэ 
юнэлдерелгэн нэтиж;элелек аудиты;

Район бюджеты турында карарлар проектларын, Россия Федерациясе Бюджет 
законнары башка норматив хокукый актларын, шул исэптэн район бюджеты 
курсэткечлэренец (параметрларыныц Иэм характеристикаларыныц) нигезлэнгэнлегенэ 
экспертиза ясау;

Муниципаль программаларга экспертиза ясау;
Бюджет процессын анализлау Иэм мониторинглау, бюджет утэлеше турында хисап 

тикшерулэрен Иэм бэялэмэлэрне эзерлэу, шулай ук бюджет процессында ачыкланган 
ж;итешсезлеклэрне бетеру Иэм аны камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэу;

Бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет керемнэренец баш администраторлары, 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторлары (алга таба- 
бюджет акчаларыныц баш администраторлары) Иэм эчке финанс аудитын гамэлгэ 
ашыруны камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэу;



“Муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарын оештыруныц Иэм 
аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары турында”2011 елныц 7 февралендэге 6-ФЗ 
номерлы Федераль закон Ьэм район Советыныц 20.12.2011 ел, № 9-75 карары белэн 
расланган “Контроль-хисап палатасы турындагы Нигезлэмэ” белэн билгелэнгэн башка 
мэсьэлэлэр.

Район Контроль-хисап палатасыныц элеге пунктта каралган бюджет вэкалэтлэре 
«Россия Федерациясе субъектларыныц Иэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап 
органнарын оештыруныц Иэм аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары турында» 
2011 елныц 7 февралендэге 6-ФЗ номерлы Федераль законда билгелэнгэн 
нигезлэмэлэрне утэп гамэлгэ ашырыла.

5. Бюджет акчаларыныц баш булучесе:
Расланган бюджет ассигнованиелэре Ьэм бюджет йеклэмэлэре лимитлары 

нигезендэ бюджет акчаларын файдалануныц нэти>кэлелеген, адреслылыгын Иэм 
максатчан характерын тээмин итэ;

Узенэ караган бюджет акчаларын алучылар Иэм аннан файдаланучылар исемлеген
тези;

Расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары Иэм бюджет ассигнованиелэре 
чиклэрендэ утэлергэ тиешле чыгым йеклэмэлэре реестрын алып бара;

Бюджетныц тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамэлгэ ашыра, бюджет 
ассигнованиелэренец нигезлэнуен тэшкил итэ;

Бюджет язмасын тези, раслый Иэм алып бара, бюджет ассигнованиялэрен, 
ведомство карамагындагы булучелэргэ Иэм бюджет акчаларын алучыларга бюджет 
йеклэмэлэре лимитларын булэ 1пэм бюджетныц тиешле елешен ути;

Бюджет йеклэмэлэре лимитларын формалаштыру Иэм узгэрту буенча тэкъдимнэр 
кертэ;

>К;ыелма бюджет язмасын формалаштыру Мэм узгэрту буенча тэкъдимнэр кертэ;
Казна учреждениелэре булып саналучы бюджет акчаларын алучыларныц бюджет 

сметаларын раслау тэртибен билгели;
Муниципаль биремнэрнец утэлешен формалаштыра, раслый Иэм контрольдэ тота;
Максатчан билгелэнеше булган бюджетара субсидиялэр, субвенциялэр Нэм башка 

бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн 
билгелэнгэн башка субсидиялэрне Иэм бюджет инвестициялэрен алучылар тарафыннан 
бирелгэндэ билгелэнгэн шартларны, максатларны Мэм тэртиплэрне утэуне тээмин итэ;

Бюджет акчаларын баш булученец бюджет хисабын формалаштыра;
Бюджет акчаларын алучыларныц акчалата йеклэмэлэре буенча муниципаль 

берэмлек исеменнэн ж;авап бирэ;
Россия Федерациясе Бюджет кодексында, элеге Нигезлэмэдэ Иэм алар нигезендэ 

кабул ителэ торган, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала торган муниципаль 
хокукый актларда билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыра.

6. Бюджет чараларын булуче:
Учреждениелэрнец, оешмаларныц тиешле чыгымнарын планлаштыра;
Бюджет ассигнованиелэрен, бюджет йеклэмэлэренец лимитларын ведомство 

карамагындагы булучелэргэ Ьэм (яки) бюджет акчаларын алучыларга булэ Ьэм район 
бюджетыныц тиешле елешен гамэлгэ ашыра;

Бюджет язмасын формалаштыру Иэм узгэрту буенча бюджет акчаларын баш 
булучегэ тэкъдимнэр кертэ;

Максатчан билгелэнеше булган бюджетара субсидиялэрне, субвенциялэрне Иэм 
башка бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 
элеге нигезлэмэ, элеге Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн башка субсидиялэрне 1пэм бюджет 
инвестициялэрен алучыларныц аларны биргэндэ билгелэнгэн шартларны, максатларны 
Иэм тэртибен утэуне тээмин итэ;



Бюджет акчаларын баш булуче тарафыннан билгелэнгэн очракта Иэм тэртиптэ 
бюджет акчаларын баш булученец уз карамагындагы аерым бюджет вэкалэтлэрен 
гамэлгэ ашыра.

7. Бюджет акчаларын алучы тубэндэге бюджет вэкалэтлэренэ ия:
Бюджет сметасын тези Иэм башкара;
Ж^иткерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары Мэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэре 

чиклэрендэ бюджет йеклэмэлэрен кабул итэ Иэм (яисэ) ути;
Узенэ каралган бюджет ассигнованиелэрен куллануныц нэтиж;элелеген, максатчан 

характерын тээмин итэ;
Бюджет акчаларын баш булучегэ (булучегэ) бюджет язмасын узгэрту буенча тиешле 

тэкъдимнэр кертэ;
Бюджет исэбен алып бара (бюджет исэбен алып баруны тээмин итэ);
Бюджет хисабын формалаштыра (бюджет хисаплылыгын формалаштыруны тээмин 

итэ) Иэм бюджет акчаларын алучыньщ бюджет хисаплылыгын бюджет акчаларын баш 
булучегэ (булучегэ) тиешле рэвештэ тапшыра;

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, элеге Нигезлэмэ Иэм алар нигезендэ кабул 
ителгэн, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала торган муниципаль хокукый актларда 
билгелэнгэн башка вэкалэтлэрне башкара.

8. Район бюджеты керемнэренец баш администраторы:
Бюджет керемнэре администраторлары исемлеген тези;
Касса планын тезу Иэм алып бару ечен мэгълумат бирэ;
Район бюджеты керемнэре баш администраторыныц бюджет хисабын

формалаштыра Ьэм тапшыра;
Россия Федерациясе Бюджет кодексында, элеге Нигезлэмэдэ Иэм алар нигезендэ 

кабул ителэ торган, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала торган муниципаль 
хокукый актларда билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыра.

9. Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторы:
Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары

исемлеклэрен тези;
Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнэрне Ьэм 

тулэулэрне планлаштыруны (фаразлауны) тормышка ашыра;
Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары ечен билгелэнгэн

ассигнованиелэрне куллануныц адреслылыгын Иэм максатчан характерын тээмин итэ;
Бюджет ассигнованиелэрен район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторларына булэ Мэм район бюджетыныц тиешле елешен башкара;
Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторыныц 

бюджет хисабын формалаштыра.
10. Район бюджеты акчаларын баш булученец (булученец), район бюджеты 

керемнэре баш администраторыныц (администраторыныц), район бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары баш администраторыныц (администраторыныц) эчке финанс 
контролен 11ЭМ эчке финанс аудитын гамэлгэ ашыру буенча бюджет вэкалэтлэре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ билгелэнэ.

10 Статья. Район бюджеты керемнэре

1. Район бюджеты керемнэре Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар 
Иэм >кыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары Мэм башка мэ>кбури тулэулэр 
турындагы законнар нигезендэ формалаша.

2. Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц >цирле салымнар турындагы 
карарларга узгэрешлэр керту, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала торган, 
чираттагы финанс елында Иэм план чорында уз кеченэ керэ торган, ж;ирле 
бюджетларныц керемнэрен узгэртугэ китерэ торган Совет карарларына узгэрешлэр керту



буенча район бюджеты турында карар проекты район Советына кертелгэнче 10 кеннэн дэ 
соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

11 Статья. Район бюджеты чыгымнары

1. Район бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дэулэт хакимияте 
органнары, Россия Федерациясе субъектлары дэулэт хакимияте органнары Иэм ж;ирле 
узидарэ органнары вэкалэтлэрен Россия Федерациясе законнары нигезендэ булугэ 
бэйле чыгым йеклэмэлэре нигезендэ, чираттагы финанс елында Иэм план чорында Яца 
Чишмэ муниципаль районы бюджеты акчалары исэбеннэн утэлергэ тиеш.

12 Статья. Резерв фонды

Район бюджетыныц чыгымнар елешендэ район Башкарма комитетыныц резерв 
фондын булдыру куздэ тотыла.

Район Башкарма комитетыныц резерв фонды кулэме бюджет турындагы карар 
белэн билгелэнэ Иэм гомуми карар белэн расланган чыгымнарныц 3 процентыннан 
артмаска тиеш.

Резерв фонды акчаларын тоту тэртибе район Башкарма комитеты тарафыннан
раслана.

Район Башкарма комитеты резерв фондыныц бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдалану турындагы хисап кварталлык Иэм район бюджеты утэлеше турындагы еллык 
хисапларга теркэлэ.

13 Статья. Муниципаль ихтыяж;лар ечен товарлар китеругэ, эшлэр башкаруга, 
хезмэтлэр курсэтугэ заказлар урнаштыру

1. Муниципаль ихтыяждар ечен товарлар китеругэ, эшлэр башкаруга, хезмэтлэр 
курсэтугэ заказлар урнаштыру дэулэт Иэм муниципаль ихтыя>клар ечен заказлар 
урнаштыру турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

2. Муниципаль контрактлар, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 72 
статьясындагы 3 пунктында билгелэнгэн очраклардан тыш, бюджет йеклэмэлэре 
лимитлары чиклэрендэ тезелэ Иэм тулэнэ.

14 Статья. Чыгым йеклэмэлэре реестры

1. Районныц финанс-бюджет палатасы чыгым йеклэмэлэре реестрын алып 
барырга тиеш.

2. Районныц чыгым йеклэмэлэре реестры район Башкарма комитеты 
билгелэгэн тэртиптэ алып барыла.

3. Районныц чыгым йеклэмэлэре реестры Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы билгелэгэн тэртиптэ, районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына тапшырыла.

15 Статья. Район бюджеты кытлыгы.

1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц Иэр елына район бюджеты 
кытлыгы, элеге статьяныц 2 пунктында билгелэнгэн чиклэулэрне утэп, район бюджеты 
турында карар нигезендэ билгелэнэ.

2. Район бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган кертемнэрнец Иэм 
(яисэ) тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча салым керемнэреннэн керемнэрнец 
расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, >н;ирле бюджет керемнэренец расланган гомуми 
еллык кулэменец 10 процентыннан артмаска тиеш.



Районга карата Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 
пунктында каралган чаралар гамэлгэ ашырылган очракта, район бюджеты кытлыгы, кире 
кайтарылмый торган кертемнэрнец Иэм (яисэ) тулэулэрнец естэмэ нормативлары 
буенча, салым керемнэреннэн керемнэрнец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, район 
бюджеты керемнэренец расланган гомуми еллык кулэменец 5 процентыннан артмаска 
тиеш.

Район бюджеты турында Совет карары белэн Район милкендэ булган 
акциялэр сатудан Мэм капиталда катнашуныц башка рэвешлэреннэн керемнэрнец 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары составында раслау Ьэм (яисэ) Район 
бюджеты акчаларын исэпкэ алу счетларында калган акчалар киму очрагында. Район 
бюджеты кытлыгы элеге пунктта билгелэнгэн чиклэулэрдэн артып китэргэ мемкин.

3. Еллык хисап курсэткечлэре буенча барлыкка килгэн район бюджеты 
дефициты элеге статьяныц 2, 2 пунктларында билгелэнгэн чиклэулэргэ туры килергэ 
тиеш.

4. Район бюджеты турындагы карар белэн Район бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары составында Район бюджетына Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетлары тарафыннан алынган Мэм тулэнгэн бюджет 
кредитлары арасындагы аерма расланган очракта. Район бюджеты дефициты элеге 
статьяныц 2 пунктында билгелэнгэн чиклэулэрдэн артып китэргэ мемкин.

16 Статья. Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары:

Район бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына тубэндэгелэр
керэ:

Номиналь бэясе Россия Федерациясе валютасында курсэтелгэн муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштырудан килгэн акчалар Ьэм аларны тулэугэ юнэлдерелгэн 
акчалар арасындагы аерма;

Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыныц район тарафыннан >н;элеп 
ителгэн Иэм тулэнгэн кредитлары арасындагы аерма;

Район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында алынган Ьэм тулэнгэн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма район бюджетына Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетлары тарафыннан бирелгэн бюджет кредитлары 
арасындагы аерма;

Тиешле финанс елы дэвамында >и;ирле бюджет акчаларын исэпкэ алу счетларында 
калган акчаларны узгэрту;

>К|ирле бюджет кытлыгын эчке финанслауныц бутэн чыганаклары.
Район бюджеты кытлыгын эчке финанслауныц башка чыганаклары составына 

тубэндэгелэр керэ:
Район милкендэ булган акциялэрне сатудан Иэм капиталда катнашуныц башка 

формаларыннан кергэн акча;
Район бюджеты чаралары буенча курс аермасы;
Гарант тарафыннан муниципаль гарантиялэрне утэу гарантныц принципалга карата 

регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ, яисэ бенефициарныц принципалга 
карата талэп хокукы гарантка юл кую шарты белэн, Россия Федерациясе валютасында 
район гарантиялэрен утэугэ >н;ибэрелэ торган акчалар кулэме;

Россия Федерациясе валютасында районныц башка бурыч йеклэмэлэрен тулэугэ 
>кибэрелэ торган акчалар кулэме;

Район бюджетыннан юридик затларга бирелгэн бюджет кредитларын кире 
кайтарудан алынган акчалар Иэм район бюджетыныц юридик затларга бирелгэн бюджет 
кредитларыныц Россия Федерациясе валютасындагы сумма арасындагы аерма;

Район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларына бирелгэн бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар белэн 
район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларына



бирелгэн бюджет кредитларыныц Россия Федерациясе валютасындагы сумма 
арасындагы аерма;

Район бюджеты акчаларын исепкэ алу буенча бердэм счеттан кучерелгэн акчалар 
Ьэм район бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм исэп-хисап счетына кучерелгэн 
акчалар арасындагы аерма.

Агымдагы финанс елы башына район бюджеты акчаларыныц калган елеше финанс 
хисап елында файдаланылмаган муниципаль юл фондыныц бюджет ассигнованиелэре 
кулэмендэ агымдагы финанс елында муниципаль юл фондыныц бюджет
ассигнованиелэрен арттыруга, шулай ук район Советыныц хокукый акты белэн 
билгелэнгэн кулэмдэ агымдагы финанс елында вакытлыча касса езеклеклэрен каплауга 
Ьэм район исеменнэн тезелгэн товарлар белэн тээмин итугэ, эшлэр башкаруга, 
хезмэтлэр курсэтугэ муниципаль контрактлар буенча тулэу ечен бюджет
ассигнованиелэрен арттыруга юнэлдерелэ ала, эгэр элеге муниципаль контрактларныц 
шартлары нигезендэ финанс хисап елында тулэнергэ тиешле булса, финанс хисап 
елында бирелуе финанс тээминаты чыганагы курсэтелгэн субсидиялэр булган, 
субсидиялэр алучыларныц акчалата йеклэмэлэрен район бюджеты турында карарда 
каралган очракларда, файдаланылмаган бюджет ассигнованиелэренец калдыгы
суммасыннан артмаган кулэмдэ тулэу ечен кирэкле сумма чиклэрендэ гамэлгэ 
ашырылган юридик затларга субсидиялэр биру ечен бюджет ассигнованиелэре бирелэ.

Район бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счеттагы калдыклар белэн 
идарэ иту буенча операциялэр составына гамэлгэ куючы буларак Район булган, 11эм 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ, районныц финанс-бюджет палатасында 
шэхси счетлары ачылган оешмаларныц акчаларын ж;элеп иту Иэм кире кайтару кертелэ.

Район бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына тубэндэгелэр 
кертелэ:

Максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннэн чит 
ил валютасында >кэлеп ителгэн Иэм район тарафыннан тулэнгэн бюджет кредитлары 
арасындагы аерма;

Муниципаль гарантиялэрне Гарант тарафыннан утэу гарантныц принципалга карата 
регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ, максатчан чит ил кредитларын куллану 
кысаларында, Россия Федерациясе тарафыннан бирелгэн чит ил валютасында районныц 
муниципаль гарантиялэрен утэугэ ж;ибэрелэ торган акчалар кулэме.

17 Статья. Районныц муниципаль бурыч структурасы

Районныц бурыч йеклэмэлэре тубэндэге йеклэмэлэр рэвешендэ булырга мемкин:
1) районныц кыйммэтле кэгазьлэре (муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр);
2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан >и;ирле 

бюджетка Россия Федерациясе валютасында >кэлеп ителгэн бюджет кредитлары;
3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында Россия 

Федерациясеннэн >цэлеп ителгэн бюджет кредитлары;
4) Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыннан район тарафыннан 

ж;элеп ителгэн кредитлар;
5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн район гарантиялэре (муниципаль 

гарантиялэр);
6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясенец чит 

ил валютасында бирелгэн муниципаль гарантиялэрэ;
7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамэлгэ керткэнче барлыкка килгэн Ьэм 

муниципаль бурычка кертелгэн башка бурыч йеклэмэлэре.
Муниципаль бурыч кулэменэ кертелэ:
1) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;
2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан >и;ирле 

бюджетка >кэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;



3) кредит оешмаларыннан район тарафыннан >к0 леп ителг0 н кредитлар буенча теп 
бурыч кулеме;

4) муниципаль гарантиялер буенча йеклемелер кулеме;
5) районныц туленмеген бутэн бурыч йеклемелере кулеме.
Муниципаль эчке бурыч кулемене кертеле:
1) йеклемелере Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципаль 

кыйммэтле кегазьлер буенча бурычныц номиналь суммасы;
2) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн Россия 

Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан ж;ирле бюджетка >келеп 
ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;

3) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн кредит 
оешмаларыннан район тарафыннан ж;элеп ителгэн кредитлар буенча теп бурыч кулэме;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль гарантиялэр буенча 
йеклэмэлэр кулэме;

5) районныц Россия Федерациясе валютасында тулэнмэгэн бутэн бурыч 
йеклэмэлэре кулэме.

Муниципаль тышкы бурыч кулэменэ кертелэ:
1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннэн 

район тарафыннан чит ил валютасында алынган бюджет кредитлары буенча теп бурыч 
кулэме;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында район тарафыннан чит ил 
валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме.

Районныц бурыч йеклэмэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), уртача вакытлы 
(бер елдан алып биш елга кадэр) Иэм озак вакытлы (биш елдан алып 10 елга кадэр) 
булырга мемкин.

18 Статья. Районныц Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн бурыч 
йеклэмэлэрен туктату Иэм аларны муниципаль бурычтан сызу.

Эгэр Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэсе 
муниципаль бурыч йеклэмэсенец тулэу шартлары белэн каралган тулэу датасыннан соц 
килуче датадан соц еч ел эчендэ тулэугэ тапшырылмаса (йеклэмэлэр шартлары Иэм 
районныц муниципаль хокукый актларында билгелэнгэн гамэллэр кредиторы 
тарафыннан утэлмэсэ), курсэтелгэн йеклэмэ тулысынча туктатылган дип санала Иэм, 
эгэр район вэкиллекле органыныц муниципаль хокукый актларында башкасы каралмаган 
булса, муниципаль бурычтан сызыла (алына).

2. Муниципаль гарантиялэр буенча район бурыч йеклэмэлэре Россия 
Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэрне туктатуга нигез булып торган 
вакыйгалар (хэллэр) килеп туганда, тулысынча туктатылган дип санала Иэм курсэтелгэн 
вакыйгалар (хэллэр) килеп туган очракта муниципаль бурычтан сызыла (алына).

>Кирле администрация, элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацында 
курсэтелгэн сроклардан соц, Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль 
бурыч йеклэмэлэрен муниципаль бурычтан тешереп калдыру турында муниципаль 
хокукый акт чыгара.

3. Муниципаль бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн кучерелэ торган муниципаль бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча >н;ирле 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэптэн тешеру суммаларын 
чагылдырмыйча аларны исэптэн тешеру суммасына муниципаль бурыч кулэмен кимету 
юлы белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацыныц, 2 Иэм 3 пунктларыныц 
гамэлдэ булуы кредит килешулэре буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 
субъектлары Иэм башка муниципаль берэмлеклэр алдында муниципаль бурыч 
йеклэмэлэренэ кагылмый.



5. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук тулэнгэн (сатып 
алынган) муниципаль бурыч йеклэмэлэрен муниципаль бурычтан тешереп калдыру 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 Ьэм 113 статьялары нигезлэмэлэрен 
исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.

6. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмиссия шартлары нигезендэ аларны тулы 
кулэмдэ эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия Федерациясе 
законнарында каралган операциялэрне алмаштыру нэти>кэсендэ яисэ башка 
операциялэр) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец чыгару, тулэу датасына кадэр, 
курсэтелгэн орган карары буенча вакытыннан алда тулэнгэн дип танылырга мемкин.

Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмитенты узе чыгарган муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне, Россия Федерациясе законнарында каралган 
операциялэрне алмашу нэти>и;эсендэ алынган яисэ бутэн операциялэр турында алынган) 
аларны тулэп бетеру датасына кадэр сатып алынган (алмаштырылган) муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэр буенча утэлгэн дип танырга хокуклы.

19 Статья. Муниципаль бурыч алулар

1. Районныц муниципаль эчке бурыч алулары дигэндэ, муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэрне урнаштыру юлы белэн Ьэм Россия Федерациясе бюджет системасыныц 
башка бюджетларыннан Ьэм кредит оешмаларыннан район исеменнэн ж;ирле бюджетка 
заем акчаларын >кэлеп иту ацлашыла, алар буенча Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн заемчы буларак районныц бурыч йеклэмэлэре барлыкка килэ.

2. Районныц муниципаль тышкы бурыч алулары дигэндэ, Россия Федерациясе 
тарафыннан чит ил максатчан кредитларын куллану кысаларында, федераль бюджеттан 
>и;ирле бюджетка кредитлар >кэлеп иту куздэ тотыла, алар буенча Россия Федерациясе 
алдында чит ил валютасында белдерелгэн бурыч йеклэмэлэре барлыкка килэ.

3. Муниципаль тышкы бурыч алулар чираттагы финанс елына Иэм план чорына 
Россия Федерациясенец дэулэт тышкы бурыч алулары программасына кертелгэн 
проектларны финанслау максатларында гамэлгэ ашырыла.

4. Муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ ашыру хокукына Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы Иэм район Уставы нигезендэ, район исеменнэн >кирле администрация 
(район башкарма-боеру органы) ия була.

5. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру тубэндэге шартларны утэгэндэ 
район тарафыннан гамэлгэ ашырыла;

1) районныц бурыч йеклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычларныц булмавы;
2) район исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган 

юридик затларныц бер яисэ берничэ рейтинг гамэллэрен гамэлгэ ашыручы Россия 
Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган дэрэж;эдэн ким булмаган кредит 
рейтингы алыну.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Нэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ, аны бурыч 
тотрыклылыгыныц уртача дэрэ>1̂ эсе булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта. Район 
муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 
статьясындагы 5 пунктында каралган районныц бурыч тотрыклылыгы курсэткечлэренец 
зурлыгын арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ муниципаль гарантиялэр бирергэ хокуклы 
тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ муниципаль бурыч алуларны 
гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы белэн килештерелгэн очракта гына (чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына), шулай ук курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр кертелгэндэ генэ, бирергэ 
хокуклы.



8. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, Район муниципаль бурыч алулар 
башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пунктында 
каралган районныц бурыч тотрыклылыгы курсэткечлэренец зурлыкларын арттыруга 
китерэ торган кулэмнэрдэ муниципаль гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ, ул бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта. Район кредит оешмаларыннан 
кредитлар рэвешендэ Иэм районныц кыйммэтле кэгазьлэрен бары тик рефинанслау 
максатларында гына, шулай ук районныц тулэу сэлэтен торгызу планы кысаларында 
бирелгэн Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан максатчан 
бюджет кредитлары рэвешендэ муниципаль эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга 
хокуклы., Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында 
Иэм Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясындагы 7 пунктында 
каралган.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы тубэн 
булган заемчылар теркеменэ аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071
статьясы Иэм 311 статьясы нигезендэ кабул иткэн очракта. Район муниципаль тышкы 
бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга Иэм муниципаль гарантиялэрне чит ил валютасында 
бирергэ хокуклы тугел.

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта. Район муниципаль эчке бурыч 
алуларны башкарырга, муниципаль гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы 
Финанс министрлыгы тарафыннан чираттагы финанс елына Иэм план чорына Россия 
Федерациясе валютасында расланган очракта гына (чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына Россия Федерациясе валютасында) Россия Федерациясе валютасында
тапшырырга хокуклы.), шулай ук курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр кертелгэндэ.

12. Районныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 
пунктында каралган тулэу сэлэтен торгызу планы кысаларында Россия Федерациясе 
бюджет системасыныц башка бюджетларыннан бирелгэн максатчан бюджет кредитлары 
буенча йеклэмэлэрен реструктуризациялэуне уткэру рехсэт ителми.

20 Статья. Район тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар Иэм гарантиялэр 
биру узенчэлеклэре

1. Район, Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында бурыч алырга, Россия 
Федерациясеннэн, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 статьясындагы 25 
пункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, ж;элеп ителгэн максатчан чит ил кредитлары 
акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану кысаларында гына чит ил 
валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы.

21 Статья. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме дип тиешле 
финанс елына муниципаль эчке 1пэм тышкы бурыч алулар программалары буенча >кирле 
бюджетка акча ж;элеп итунец >1̂ ыелма кулэме ацлашыла.

2. Ж;ирле бюджетка акча ж;элеп иту кулэме чираттагы финанс елына Мэм план 
чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар 
программалары белэн билгелэнэ, Иэм тиешле финанс елында акчаларны >н;элеп итунец 
гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 Иэм 104 статьялары



нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, ж;ирле бюджет кытлыгын финанслауга ж;ибэрелэ торган 
акчаларныц гомуми суммасыннан Иэм ж;ирле бюджет турында тиешле финанс елына 
расланган район бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн артмаска тиеш.

3. Хисап финанс елында районныц бурыч алуларыныц гомуми суммасы ж;ирле 
бюджет кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн акчаларныц гомуми суммасыннан артып 
китсэ, Иэм хисап финанс елы йомгаклары буенча ж;ирле бюджет акчаларыныц агымдагы 
елныц 1 гыйнварына булган бурычлары буенча тулэу кулэмнэре курсэтелгэн арттыру 
суммасында барлыкка килгэн, курсэтелгэн арттыру суммасында, агымдагы финанс елына 
бурыч алуларныц иц чик кулэмен киметеп, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 96 
статьясында каралган максатларга юнэлдерелергэ тиеш.

22 Статья. Муниципаль эчке Ьэм тышкы бурычныц иц чик курсэткечлэре Иэм 
Районныц бурыч тотрыклылыгыныц иц чик курсэткечлэре

1. >К|ирле бюджет турындагы карар нигезендэ, муниципаль эчке бурычныц, 
муниципаль тышкы бурычныц (Районныц чит ил валютасындагы йеклэмэлэре булган 
очракта) иц югары чиклэре (чираттагы финанс елыннан соц килэ торган елныц 1 
гыйнварына торышы буенча Иэм пла чорыныц Иэр елына), шул исэптэн Россия 
Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр, чит ил валютасында муниципаль 
гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиге курсэтелеп (муниципаль гарантиялэр 
буенча чит ил валютасында йеклэмэлэр булган очракта) билгелэнэ.

2. Муниципаль эчке бурычныц, муниципаль тышкы бурычныц югары чиклэре 
(районныц чит ил валютасындагы йеклэмэлэре булганда) элеге статьяныц 4 Иэм 5 
пунктларында билгелэнгэн чиклэулэрне утэгэндэ билгелэнэ.

3. Муниципаль бурыч кулэме чираттагы финанс елына Иэм план чорына (Чираттагы 
финанс елына) ж;ирле бюджет турында карар белэн расланган карар нигезендэ расланган 
(Чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган кертемнэрнец Ьэм (яисэ) физик 
затлар керемнэренэ салымнан тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча салым 
керемнэреннэн тулэулэрнец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, ж;ирле бюджет 
керемнэренец гомуми кулэменнэн артмаска тиеш.

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 пунктында каралган 
чаралар районга карата кулланылган очракта, бурыч кулэме чираттагы финанс елына 
Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) ж;ирле бюджет турында карар белэн 
расланган Тулэусез керемнэрнец Иэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан 
тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча салым керемнэренец расланган кулэмен 
исэпкэ алмыйча, ж;ирле бюджет керемнэренец гомуми кулэменец 50 процентыннан 
артмаска тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме тубэндэге талэплэрне 
утэгэндэ ж;ирле бюджет турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэменец елеше, чираттагы финанс 
елына Иэм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 
Республикасы законы белэн расланган яисэ чираттагы финанс елына Иэм план чорына 
(Чираттагы финанс елына) >цирле бюджет турында карар белэн расланган чыгымнарныц 
гомуми кулэменнэн (чираттагы финанс елына) тыш, тиешле бюджет чыгымнарыныц 
гомуми кулэменнэн (чираттагы финанс елына Иэм план чорына) 10 проценттан артмаска 
тиеш;

2) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (чираттагы финанс елында) 
чираттагы финанс елыныц 1 гыйнварына булган муниципаль бурычны тулэу Иэм аларга 
хезмэт курсэту буенча чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (чираттагы финанс 
елына) >н;ирле бюджет турында карар белэн расланган карарныц >кирле бюджетныц 
салым, салым булмаган керемнэренец Иэм Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан дотациялэрнец гомуми кулэмненец 20 процентыннан артмаска тиеш;



курсэтелгэн нисбэтне исэплэгэндэ, чираттагы финанс елыннан Иэм план чорыныц Ьэр 
елыннан соц килуче елныц 1 гыйнварыннан соц бурыч йеклэмэлэрен вакытыннан алда 
тулэугэ ж;ибэрелэ торган тулэулэр суммасы исэпкэ алынмый.

23 Статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантиялэр программасы

1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы чираттагы финанс 
елында Мэм план чорында бирелэ торган чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр 
исемлегеннэн гыйбарэт, анда тубэндэге мэгълуматлар курсэтелэ:

1) Иэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Ьэм (яисэ) гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары) Иэм кулэме;

2) гарантиялэр Иэм алар тарафыннан тээмин ителэ торган йеклэмэлэр валютасы;
3) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
4) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);
5) гарантиялэрне биру Иэм утэунец башка шартлары.
2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ торган 

йеклэмэлэр белдерелгэн валютада бирелэ Иэм утэлэ.
3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы бюджет турындагы 

карарга кушымта булып тора.

24 Статья. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль 
тышкы бурыч алулар программасы максатчан чит ил кредитларын Ьэм (яисэ) чираттагы 
финанс елында Иэм план чорында (чираттагы финанс елында) чит ил валютасында 
тулэнгэн чит ил кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан чит ил 
валютасында ж;элеп ителэ торган Ьэм (яисэ) чит ил валютасында тулэнгэн бюджет 
кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белэн тубэндэгелэр билгелэнэ;
1) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында (чираттагы финанс елында) >кирле 

бюджетка >цэлеп ителэ торган бюджет кредитлары буенча бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
сроклары Ьэм, максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында, чит ил 
валютасында федераль бюджеттан ж;ирле бюджетка >цэлеп ителэ торган акчалар >и;элеп 
иту кулэме;

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында, ж;ирле бюджетка 
федераль бюджеттан чит ил валютасында >к0 леп ителгэн бюджет кредитлары буенча 
барлыкка килгэн чираттагы финанс елында Иэм план чорында (чираттагы финанс 
елында) районныц бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэме.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль 
тышкы бурыч алулар программасы чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (чираттагы 
финанс елына) >н;ирле бюджет турында карарга кушымта булып тора.

25 Статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль 
эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында Иэм план чорында (чираттагы 
финанс елында) гамэлгэ ашырыла Иэм (яисэ) тулэнгэн тиешле бурыч йеклэмэлэре 
терлэре буенча муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ;
1) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында (чираттагы финанс елында) 

муниципаль эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырганда барлыкка килэ торган бурыч



йеклэмэлэрен тулэунец иц чик сроклары Иэм тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча 
>кирле бюджетка акчалар ж;элеп иту кулэмнэре;

2) тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэре.

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

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 статьясы нигезендэ муниципаль 
эчке бурыч алу муниципаль эчке бурыч алулар программасында чагылдырылмый.

26 Статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы, 
тубэндэге мэгълуматларны курсэтеп, чираттагы финанс елында Иэм план чорында 
бирелэ торган Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 
исемлегеннэн гыйбарэт:

1) Иэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Иэм (яисэ) гарантиянец Иэр 
юнэлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары);

2) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
3) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);
4) гарантиялэрне биру Иэм утэунец башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн йеклэмэлэр буенча муниципаль 

гарантиялэр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына бирелэ Иэм утэлэ.
3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы 

бюджет турында тиешле карарга кушымта булып тора.

27 Статья. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыруныц иц чик кулэмнэре

Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц Иэр елына (чираттагы финанс елына) 
муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец иц чик кулэме номиналь бэя буенча тиешле бюджет 
турында карарда билгелэнгэн муниципаль эчке бурычныц югары чиклэре кулэмендэ 
Район Советы тарафыннан билгелэнэ.

28 Статья. Муниципаль гарантиялэр

1. Муниципаль гарантия принципалныц бенефициар каршында шартнамэдэн яисэ 
башка алыш-бирештэн (теп йеклэмэдэн) барлыкка килгэн акчалата йеклэмэлэрен 
тиешенчэ утэуне тээмин итэ.

2. Муниципаль гарантия принципал йеклэмэлэрен вакытыннан алда утэуне тээмин 
итми, шул исэптэн принципалга аларныц вакытыннан алда утэлеше талэп ителгэндэ яисэ 
принципал йеклэмэлэрен утэу вакыты якынлашкан очракта да.

3. Муниципаль гарантиянец язма формасы мэ>и;бури булып тора.
4. Муниципаль гарантия теп йеклэмэ суммасы чагылдырылган валютада бирелэ Иэм 

утэлэ.
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалныц узенэ тээмин ителгэн 

йеклэмэсе буенча гарантия суммасы чиклэрендэ субсидиар >к;аваплылык тота.
6. Муниципаль гарантиядэ курсэтелэ:
1) гарант исеме (тиешле гавами-хокукый берэмлек -  Район) Иэм гарант исеменнэн 

грантия биргэн орган исеме;
2) бенефициарныц исеме;
3) принципалныц исеме;



4) тээмин ителешенэ гарантия бирелэ торган йеклэмэ (теп йеклэмэнец исемен, 
бэялэмэсен Иэм номерын (булган очракта), теп йеклэмэнец гамэлдэ булу вакытын яисэ 
аныц буенча йеклэмэлэрне утэу вакытын, якларныц атамаларын, теп йеклэмэнец башка 
меИим шартларын курсэтеп));

5) гарантия буенча Гарант йеклэмэлэре кулэме Иэм гарантиянец иц чик суммасы;
6) гарантия биру нигезлэре;
7) гарантия уз кеченэ керу датасы яисэ гарантия уз кеченэ керэ торган вакыйга 

(шарт);
8) гарантиянец гамэлдэ булу срогы;
9) гарантия очрагын билгелэу, гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую 

вакыты Иэм тэртибе;
10) арантияне чакыртып алу нигезлэре;
11) гарантия буенча йеклэмэлэрне Гарант тарафыннан утэу тэртибе;
12) гарантиянец тулы кулэмдэ яисэ нинди дэ булса елешендэ утэлгэндэ, 

принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэренец тулы кулэмдэ яисэ нинди 
дэ булса елешендэ утэлгэндэ (туктатылганда) гарантия суммасын кимету нигезлэре Иэм 
гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда;

13) гарантияне туктату нигезлэре;
14) гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка узгэртелэ алмый торган теп йеклэмэ 

шартлары;
15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан тулэнгэн 

акчаларны каплау турында принципалга Гарант талэбе хокукы булу яисэ булмау 
(принципалга карата гарантныц регресс талэбе, регресс);

16) гарантиянец башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында, гарантныц норматив хокукый актларында. Гарант исеменнэн гарантия 
бируче орган актларында билгелэнгэн белешмэлэр.

7. Гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукын куздэ тотмый торган 
муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирэ торган район милкендэ булган 
муниципаль гарантия бирэ торган ху>калык >цэмгыяте йеклэмэлэре буенча гына бирелэ 
ала. Принципалны тулысынча яисэ елешчэ хосусыйлаштырган очракта мондый 
муниципаль гарантия гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн 
бирелгэн дип санала Иэм принципалныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 
статьясы Иэм Россия Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры килэ торган 
вакытында гарантныц гарантныц гарантныц тулы кулэмдэ яисэ гарантиянец нинди дэ 
булса елешендэ утэлуенэ бэйле рэвештэ барлыкка килэ торган принципалга карата 
регресс талэбен канэгатьлэндеру буенча принципал йеклэмэлэрен утэуне тээмин иту 
бурычы барлыкка килэ. Курсэтелгэн тээминат бирелгэнче муниципаль гарантияне утэу 
рехсэт ителми.

8. Муниципаль гарантиянец уз кеченэ керуе календарь дата яисэ гарантиядэ 
курсэтелгэн билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белэн билгелэнэ.

9. Гарант бенефициарныц алдан язма рехсэтеннэн башка муниципаль гарантия 
шартларын узгэртергэ хокуклы тугел.

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарныц гарантка карата булган талэплэр, 
яца ху>кага (сатып алучыга) облигациягэ хокукларныц яца ху>к;асына (эмитентка) кучугэ, 
принципал (эмитентныц) йеклэмэлэрен утэугэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр 
турында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрнец хокукларын 
тапшырудан (кучудэн) тыш, алдан язма ризалыгыннан башка тапшырыла (бутэн нигезлэр 
буенча кучэ) алмый.

11. Муниципаль гарантия гарантиядэ курсэтелгэн очракларда Иэм нигезлэр (шул 
исэптэн элеге статьяныц 6 пунктындагы 14 пунктчасында курсэтелгэн гарантныц язма 
ризалыгыннан башка узгэртелгэн очракта), шулай ук бу статьяныц 7 пунктында Иэм 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн 
бурыч принципалы утэлгэндэ Гарант тарафыннан кире алына.



12. Муниципаль гарантия буенча акча тулэу турында бенефициар талэбе (гарантия 
утэлеше турында бенефициар талэбе) гарантиядэ билгелэнгэн очракта гына гарантка 
бирелергэ мемкин. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе гарантиядэ 
билгелэнгэн тэртиптэ, гарантиядэ курсэтелгэн документларны кушып, язма рэвештэ 
гарантка белдерелергэ тиеш.

13. Бенефициар муниципаль гарантиядэ Иэм муниципаль гарантияне биру 
турындагы килешудэ билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне утэуне талэп итэргэ, шул 
исэптэн принципалныц гарантиясе белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрне утэу срогы 
якынлашкан дип санала торган вакыйгалар (шартлар) вакытында да, хокуклы тугел.

14. Гарант гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую турында 
принципалга хэбэр итэргэ Иэм принципалга талэпнец кучермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантиядэ билгелэнгэн срокта, бенефициарныц курсэтелгэн 
талэпкэ кушып бирелгэн документлар белэн гарантия утэлеше турындагы талэбен 
карарга Иэм гарантия шартларына талэплэр Иэм аца кушып бирелгэн документлар туры 
килу-килмэвен тикшерергэ тиеш.

16. Тубэндэге очракларда гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе Иэм аца 
кушып бирелгэн документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла Иэм гарант 
бенефициарга аныц талэбен канэгатьлэндерудэн баш тарта:

1) гарантия бирелгэн срок тэмамланганнан соц (гарантиянец гамэлдэ булу срогы) 
гарантка талэп Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантка тапшырылган);

2) гарантиядэ билгелэнгэн тэртипне бозып, гарантка талэп Иэм (яисэ) аца кушып 
бирелгэн документлар тапшырылган;

3) талэп Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантия шартларына туры 
килми;

4) бенефициар принципал Иэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан тэкъдим ителгэн 
принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэренец тиешле утэлешен кабул 
итудэн баш тарта;

5) элеге статьяныц 7 пунктында Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 
статьясындагы 6 пунктында билгелэнгэн очракларда;

6) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.
17. Гарантиянец утэлеше турында бенефициар талэбе Иэм (яисэ) аца кушып 

бирелгэн документлар нигезсез Иэм (яисэ) муниципаль гарантия шартларына туры килми 
дип танылган очракта, гарант бенефициарга аныц талэбен канэгатьлэндерудэн баш 
тарту турында хэбэр итэргэ тиеш.

18. Гарант бенефициар талэбенэ каршы принципал тэкъдим итэ алырлык 
ризасызлык белдерергэ хокуклы. Гарант, хэтта принципал алардан баш тарткан яки уз 
бурычын таныган очракта да, элеге ризасызлык белдеру хокукын югалтмый.

19. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен Иэм аца кушып бирелгэн 
документларны нигезле Иэм муниципаль гарантиянец тиешле шартлары дип танылган 
очракта, гарант гарантия буенча йеклэмэне гарантиядэ билгелэнгэн вакытта утэргэ тиеш.

20. Гарантныц бенефициар каршындагы муниципаль гарантиядэ каралган йеклэмэсе 
гарантия белэн тээмин ителгэн принципалныц срогы чыккан йеклэмэлэре кулэмендэ, 
лэкин гарантия суммасыннан да артмый.

21. Гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклэмэсе 
туктатыла:

1) гарантта билгелэнгэн кулэмдэ бенефициарга Гарант тарафыннан акча тулэп;
2) гарантиядэ билгелэнгэн вакыт узганнан соц (гарантиянец гамэлдэ булу срогы);
3) принципал Иэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан гарантия белэн тээмин ителгэн 

принципал йеклэмэлэре утэлгэн йэ принципалныц курсэтелгэн йеклэмэлэре бутэн 
нигезлэр буенча (бенефициар тарафыннан гарантка Иэм (яисэ) судка бирелгэн гарантия 
утэлеше турында гарантка карата талэп булу-булмауга карамастан);

4) гарантка гарантияне кире кайтару юлы белэн Иэм (яисэ) бенефициарныц гарантия 
буенча гарантны гарантия буенча уз йеклэмэлэреннэн азат иту турында язма гариза



буенча уз хокукларыннан баш тарту нэти>к0 сенд0 , принципал тарафыннан Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 1151 статьясында каралган, гарантка мондый гарантия 
буенча бенефициарлар Ьэм килэчэктэ алар барлыкка килу ечен нигезлэр фактта 
булмаган очракта, гарантияне кире кайтарганда;

5) эгэр гарантия бирелгэн принципалныц йеклэмэсе билгелэнгэн срокта барлыкка 
килмэсэ;

6) бенефициар гарантка Нэм (яисэ) судка гарантия утэлеше турында гарантка талэп 
куйганнан соц яисэ теп йеклэмэне (шул исэптэн принципалны Иэм (яисэ) бенефициарны 
бетеругэ бэйле рэвештэ) туктатуга яисэ аныц белэн алыш- бирешнец гамэлдэ булмаган 
дип танылган очракта;

7) бенефициарныц башка затка яисэ бенефициарга караган башка нигез буенча 
башка затка гарантка гарантия, хокуклар Иэм (яисэ) бурычлар буенча талэп хокуклары 
бирелгэн очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан (курсэтелгэн талэплэрнец 
(хокукларныц Иэм бурычларныц) яца ху>1̂ асына (сатып алучыга) облигациягэ хокукларныц 
кучуенэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр турында Россия Федерациясе 
законнарында билгелэнгэн талэплэрне (хокукларын) алдан тапшырудан (кучудэн 
(кучудэн) тыш, принципалныц (эмитентныц) йеклэмэлэрен утэу гарантия белэн тээмин 
ителэ);

8) принципал тарафыннан башка затка тапшырылган яисэ принципалга караган 
хокукларныц Иэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц) башка нигезлэре буенча башка затка 
кучкэн очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка, теп йеклэмэ буенча 
принципалга караган хокукларныц Иэм (яисэ) бурычларныц (бурычларныц) башка 
нигезлэре буенча принципал тарафыннан тапшырылган очракта;

9) гарантиялэрдэ курсэтелгэн очракларда Иэм нигезлэр буенча гарантияне 
чакыртып алу нэти>кэсендэ;

10) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.
22. Гарантныц аныц буенча йеклэмэлэре туктатылганнан соц бенефициарныц 

гарантияне тотып торуы курсэтелгэн гарантия буенча нинди дэ булса хокукларны 
сакламый.

23. Муниципаль гарантияне туктату турында мэгълум булганда. Гарант бу хакта 
бенефициарга Иэм принципалга хэбэр итэргэ тиеш.

Бенефициар Иэм принципал, муниципаль гарантияне чакыртып алу яисэ туктатуга 
китерэ торган хэллэрнец килеп чыгуы турында мэгълум булганда, бу хакта гарантка 
хэбэр итэргэ тиеш.

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц принципалга карата 
регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерс, я бенефициарныц принципалга Карата 
талэбе хокукларыныц гарантка юл куюы белэн бэйле булса, мондый муниципаль 
гарантияне утэу ечен акча тиешле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэпкэ 
алына, э мондый муниципаль гарантия буенча йеклэмэлэрне утэу бюджет кредиты биру 
буларак чагыла.

25. Эгэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц принципалга 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китермэсэ, яисэ бенефициарныц 
принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле булмаса, мондый 
муниципаль гарантияне утэу ечен акча тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ алына.

26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йеклэмэлэрнец тулы кулэмдэ яисэ нинди 
дэ булса елешендэ утэу йезеннэн тулэнгэн акчалар регрессы тэртибендэ гарантка 
кайтару яисэ гарантка бенефициарныц принципалга карата бирелгэн талэп хокукларын 
утэу йезеннэн алынган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла.

27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредитлар Иэм займнар 
максатчан булырга тиеш.

28. Муниципаль гарантия белэн тээмин ителгэн кредит (займ) акчаларын максатсыз 
файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия биру турында шартнамэдэ 
билгелэнгэн йеклэмэлэрне утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн очракта, принципал Иэм



бенефициар Россия Федерациясе законнарында, муниципаль гарантия биру турында 
килешуде билгелэнгэн >и;аваплылыкка ия.

29. Бенефициарлар булып билгесез затлар торган йеклэмэлэрне тээмин итудэ 
бирелэ торган муниципаль гарантиянец узенчэлеклэре Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы белэн билгелэнэ.

30. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмиссиясе нэти>н;эсендэ барлыкка килгэн 
йеклэмэлэр буенча муниципаль гарантиялэрне биру Иэм утэу узенчэлеклэре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

31. Муниципаль гарантиялэрне биру тэртибе Иэм шартлары Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы Иэм аныц нигезендэ кабул ителгэн элеге карар белэн билгелэнэ.

29 Статья. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр

1. Район исеменнэн чыгарылган кыйммэтле кэгазьлэр муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэр дип таныла.

2. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмитенты булып ж;ирле хакимият тора, ул 
район Уставы муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия.

5. Район тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр 
терлэре Иэм аларныц эмиссиясе Иэм эйлэнеше тэртибе Иэм шартлары Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

30 Статья. Район бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар 
формалары

Район бюджетыннан бюджетара трансфертлар формасында бирелэ:
>1^ирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 

дотациялэр:
Россия Федерациясе Бюджет Кодексыныц 133 Иэм 140 статьяларында Иэм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.6 статьясында билгелэнгэн очракларда 
район бюджетыннан авыл >кирлеклэре бюджетларына субвенциялэр;

Муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.10 статьясында билгелэнгэн 

очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр;
Башка бюджетара трансфертлар.
Район бюджетыннан авыл ж;ирлеклэре бюджетларына бюджетара трансфертлар 

(тезелгэн килешулэр нигезендэ ж;ирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 
вэкалэтлэренец бер елешен гамэлгэ ашыруга бюджетара трансфертлардан тыш) >кирле 
узидарэ органнары тарафыннан ж;ирлеклэр бюджетларына район бюджетыннан 
бюджетара трансфертлар биру кагыйдэлэрендэ билгелэнгэн шартларны утэгэндэ 
бирелэ.

Район бюджетыннан авыл >кирлеклэре бюджетларына бирелэ торган бюджетара 
трансфертлар (субвенциялэрдэн тыш) авыл ж;ирлеклэре бюджетларына дотациялэр 
исэплэу Иэм биру буенча Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга муниципаль районнар бюджетларына бирелэ торган 
субвенциялэрдэн тыш, тиешле >кирле узидарэ органнары тарафыннан >к;ирле 
бюджетларга Татарстан Республикасы бюджетыннан >и;ирле бюджетларга бюджетара 
трансфертлар бирунец теп шартларын утэу шарты белэн бирелэ., Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 44 статьясында каралган.

Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка бюджетара 
трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган >кирле бюджетлардан 
бюджетара трансфертларны биру максатлары, тэртибе Иэм шартлары Татарстан 
Республикасы законнары Иэм (яисэ) башка норматив хокукый актлары нигезендэ кабул 
ителгэн район Советы карарлары белэн билгелэнэ.



31 Статья. >1̂ ирлекл0 рнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 
дотациялэр биру тэртибе

1. >И^ирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 
дотациялэр район составына керуче >и:ирлеклэргэ Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
талэплэре Иэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ кабул ителэ торган район 
Советы карарлары нигезендэ бирелэ.

>К;ирлеклэрнек бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 
дотациялэрнец гомуми кулэме ел саен чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс 
елына Иэм план чорына) район бюджеты проектын тезегэндэ ж;ирлеклэрнец бюджет 
тээмин ителешен тигезлэугэ район составына керуче ж;ирлеклэрне1-1 бюджетларына 
бирелэ торган дотациялэрнец суммар кулэме Иэм >кирлеклэрнец исэп-хисап бюджет 
тээмин ителешен тигезлэу критериена ирешу зарурлыгыннан чыгып исэплэнелэ торган 
дотациялэрнец суммар кулэме, ж;ирлеклэрнец гомуми ихтыяж;лары Иэм керем 
мемкинлеклэре бэялэрендэге аерманы исэпкэ алып, ж;ирлеклэрнец, Иэм ж;ирлеклэрнец 
бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.1 
статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ торган дотациялэр.

Ж^ирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ муниципаль берэмлеклэр 
арасында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.1 статьясындагы 5 пунктында 
билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ торган дотациялэрдэн тыш, район бюджетыннан
дотациялэрне булу Татарстан Республикасы Бюджет кодексына 12 нче кушымта белэн 
билгелэнгэн тэртип нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

2. >1^ирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан
дотациялэр кулэме Иэм аларны булу Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына
Иэм план чорына) район бюджеты турында район Советы карары белэн раслана.

Район бюджеты проекты Чираттагы финанс елына Иэм план чорына расланса, план 
чорына авыл >кирлеклэре арасында план чорына район бюджетыннан бюджет тээмин 
ителешен тигезлэугэ дотациялэрнец гомуми кулэменец 20 проценттан артмаган кулэмен 
Иэм план чорыныц икенче елына расланган курсэтелгэн дотациялэрнец гомуми 
кулэменец 20 процентыннан да артмаган кулэмен раслау рехсэт ителэ.

3. Ж^ирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан
дотациялэр, Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.1 статьясындагы 5 
пунктында билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ торган дотациялэрдэн тыш, район авыл 
ж;ирлеклэренец хисаплы бюджет тээмин ителешен тигезлэу критерие буларак 
билгелэнгэн дэрэж;эдэн артмаган авыл >н;ирлеклэренэ бирелэ.

Ж^ирлеклэрнец исэплэп чыгарылган бюджет тээмин ителеше авыл ж;ирлеге бюджеты 
тарафыннан салым базасыннан (салым потенциалыннан) чыгып алынырга мемкин булган 
бер кешегэ салым керемнэренец Иэм, халык структурасындагы аермаларны, социаль- 
икътисадый, климат, географик Иэм башка объектив факторларны Иэм бер кешегэ карата 
муниципаль хезмэт курсэтулэр хакына йогынты ясый торган шартларны исэпкэ алып, 
район >1̂ ирлеклэре буенча уртача шундый ук курсэткечнец чагыштырмасы белэн 
билгелэнэ.

Бюджет тээмин ителешенец исэп-хисап дэрэ>кэсе авыл >к:ирлеклэре буенча авыл 
>кирлеклэренец салым керемнэре чагыштырмасын, бюджет хезмэтлэре исемлеге Иэм бер 
кешегэ исэплэгэндэ муниципаль хезмэтлэр курсэту бэясенэ тээсир итэ торган 
факторларны Иэм шартларны характерлый торган курсэткечлэр буенча бердэм методика 
буенча билгелэнэ Иэм авыл >1̂ ирлеклэре ечен аерым билгелэнергэ мемкин.

Ж^ирлеклэрнец хисаплы бюджет тээмин ителеше дэрэж;эсен билгелэгэндэ хисап 
чорында факттагы керемнэр Иэм чыгымнар курсэткечлэрен Иэм (яисэ) аерым 
>кирлеклэрнец фаразлана торган керемнэре Иэм чыгымнары курсэткечлэрен куллану 
рехсэт ителми.



4. 8леге статьяныц 3 пунктында каралган дотациялэр бирелгэн очракта, районныц 
финанс органы район бюджетыннан >кирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ 
дотациялэр алучы муниципаль берэмлеклэрнец ж;ирле администрация башлыклары 
(башкарма-боеру органнары ж;итэкчелэре) белэн ж;ирлеклэрнец социаль-икътисадый 
усеше Иэм ж;ирлекнец муниципаль финансларын савыктыру чаралары каралган 
килешулэр тезергэ хокуклы.

Элеге пунктта курсэтелгэн килешулэр тезу тэртибе, сроклары Иэм килешулэргэ 
талэплэр >кирле администрация (башкарма-боеру органы) тарафыннан билгелэнэ.

32 Статья. Татарстан Республикасы бюджетына район бюджетыннан субсидиялэр

1. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.10 статьясында билгелэнгэн тэртиптэ 
бирелэ.

2. Элеге статьяныц 1 елешендэ курсэтелгэн бюджетара субсидиялэр район 
бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 
Законы нигезендэ карала.

33 Статья. Район бюджетыннан муниципаль берэмлеклэр бюджетларына 
субсидиялэр

1. Район Советы карарларында каралган очракларда Иэм тэртиптэ Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы талэплэре нигезендэ Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы, башка муниципаль берэмлеклэр бюджетларына >кирле эИэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча ж;ирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка 
килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында район бюджетыннан 
субсидиялэр бирелергэ мемкин.

2. Элеге статьяда курсэтелгэн субсидиялэр бирунец максатлары Иэм шартлары 
район Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ торган >н;ирле 
администрациялэр арасында килешулэр белэн билгелэнэ.

34 Статья. Район бюджетыннан авыл >цирлеклэре бюджетларына башка бюджетара 
трансфертлар

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 
Иэм Татарстан Республикасы тиешле законнары нигезендэ кабул ителэ торган район 
Советы карарларында каралган очракта Иэм тэртиптэ авыл >кирлеклэре бюджетларына 
район бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул исэптэн тезелгэн килешулэр 
нигезендэ >кирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен гамэлгэ 
ашыруга бюджетара трансфертлар бирелергэ мемкин.

35 Статья. Район алдындагы акчалата йеклэмэлэр

1. Район алдындагы акчалата йеклэмэлэр буенча бурыч булып акча средстволары 
суммасы тора, аны район алдында билгелэнгэн датага акчалата йеклэмэ нигезендэ 
тулэргэ тиеш.

2. Район алдында акчалата йеклэмэлэр буенча талэплэр районныц финанс 
активларын формалаштыра.

3. Акчалата йеклэмэлэр буенча район алдындагы бурычларны исэптэн тешеру Иэм 
торгызу кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары Иэм тэртибе), Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында каралган очраклардан тыш, районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
билгелэнэ.



4. Акчалата йеклэмэлэрне (акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны) исэпкэ алу, 
шулай ук курсэтелгэн йеклэмэлэр Иэм алыш-бирешлэр буенча талэп хокукларын гамэлгэ 
ашыру Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 932 статьясындагы 4 пунктында 
курсэтелгэн тиешле орган яисэ Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 932 
статьясындагы 5 пунктында курсэтелгэн вэкалэтле зат тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

5. 0гэр килешудэ башкасы билгелэнмэгэн булса, район алдындагы акчалата 
йеклэмэлэр тиешле сумманы район бюджетыныц бердэм счетына кучергэннэн соц 
утэлгэн дип санала.

II булек. Район бюджеты проектын тезу

36 Статья. Район бюджеты проектын тезу нигезлэре

1. Бюджет проекты чыгым йеклэмэлэрен финанс белэн тээмин иту максатларында 
социаль-икътисадый усеш фаразлары нигезендэ тезелэ.

Бюджет проектын тезу, Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм аныц талэплэрен 
утэп, кабул ителэ торган нигезлэмэ нигезендэ, район Башкарма комитеты тарафыннан 
билгелэнгэн тэртиптэ Иэм срокларда башкарыла.

2. Район бюджеты проектын тезу нигезлэнэ:
- Россия Федерациясе Президентыныц Россия Федерациясе Федераль ж;ыелышына 

Россия Федерациясе бюджет сэясэтен (бюджет сэясэтенэ карата талэплэр) билгели 
торган юлламасы нигезлэмэлэре;

- бюджет сэясэтенец теп юнэлешлэре Иэм район салым сэясэтенец теп 
юнэлешлэре;

- районныц социаль-икътисади усеш фаразы;
- муниципаль программалар (муниципаль программалар проектлары, курсэтелгэн 

программаларны узгэрту проектлары).
3. Бюджет проектын тезу ечен мэгълумат кирэк:
- Россия Федерациясенец Салымнар Иэм ж;ыемнар турындагы Законнары, Татарстан 

Республикасыныц салымнар Иэм ж;ыемнар турындагы законнары, район Советыныц 
норматив-хокукый актлары, салымнар Иэм ж;ыемнар турындагы закон проекты эшли 
башлаганда гамэлдэ булган вакытта;

- район бюджетына федераль, региональ, ж;ирле салымнардан Иэм ж;ыемнардан, 
махсус салым режимнарында каралган салымнардан тулэулэр нормативларында;

- Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка дэрэж;элэре бюджетларыннан 
бирелэ торган тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча тулэусез керемнэрнец Иэм 
(яисэ) салым керемнэренец куздэ тотылган кулэмнэре;

- Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка дэрэж;элэреннэн тапшырыла 
торган чыгымнар терлэре Иэм кулэмнэре.

- муниципаль хезмэтлэр курсэтугэ норматив чыгымнарны исэпкэ алу.

37 Статья. Районныц социаль-икътисади усеш фаразы

1. Районныц социаль-икътисади усеш фаразы кимендэ еч ел вакыт эчендэ эшлэнэ.
2. Районныц социаль-икътисади усеш фаразы ел саен район Башкарма комитеты 

билгелэгэн тэртиптэ эшлэнэ. Районныц социаль-икътисади усеш фаразы Башкарма 
комитет тарафыннан район Советына бюджет проектын керту турында Карар кабул иту 
белэн бер ук вакытта хуплана.

3. Район бюджеты проектын тезу Иэм карау барышында районныц социаль- 
икътисади усеш фаразын узгэрту бюджет проектыныц теп характеристикаларын узгэртугэ 
китерэ.

38 Статья. Бюджет керемнэрен фаразлау



1. Бюджет керемнэре районныц социаль-икътисади усеш фаразлары нигезендэ 
фаразланыла, ж;ирлек бюджеты турындагы карар проекты район Советына кертелгэн 
кенгэ гамэлдэ булган Россия Федерациясенец Салымнар Иэм >цыемнар турындагы 
законнар Иэм бюджет законнары, Татарстан Республикасы законнары Иэм район 
Советыныц муниципаль-хокукый актлары нигезендэ, район бюджетыныц салым булмаган 
керемнэрен билгели торган.

2. ж;ирле салымнар турында карарларга узгэрешлэр керту турында район 
Советы карарлары, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен >н;айга сала торган, >и;ирле 
бюджетларныц керемнэрен узгэртугэ китерэ торган, чираттагы финанс елында Иэм план 
чорында уз кеченэ керэ торган Совет карарлары Чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына район бюджеты турында карар проекты район Советына кертелгэнче 10 кеннэн 
дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

3. Район Советыныц салымнар Иэм >кыемнар турындагы норматив хокукый 
актларына Чираттагы финанс елына Иэм план чорына район бюджеты турында карар 
проектын район Советына керткэннэн соц кабул ителгэн чираттагы финанс елына Иэм 
план чорына район бюджеты турында карар проекты >кирле бюджетларныц керемнэрен 
(чыгымнарын) узгэртугэ китерэ торган узгэрешлэр кертуне куздэ тоткан норматив хокукый 
актларында район Советыныц курсэтелгэн норматив хокукый актларыныц Чираттагы 
финанс елыннан соц килуче елныц 1 гыйнварыннан да соцга калмыйча уз кеченэ керуе 
турында нигезлэмэлэр булырга тиеш.

39 Статья. Бюджет ассигнованиелэрен планлаштыру

1. Бюджет ассигнованиелэрен планлаштыру финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
билгелэнэ торган методикага туры китереп, гамэлдэге Иэм кабул ителэ торган 
йеклэмэлэрне утэугэ аерым гамэлгэ ашырыла.

2. Бюджет Иэм автоном учреждениелэр тарафыннан муниципаль хезмэтлэр 
курсэтугэ (эшлэр башкаруга) бюджет ассигнованиелэрен планлаштыру Чираттагы 
финанс елына Иэм план чорына муниципаль йеклэмэне, шулай ук хисап финанс елында 
Иэм агымдагы финанс елында аныц утэлешен исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.

40 Статья. Муниципаль программалар

1. Районныц муниципаль программалары район Башкарма комитеты тарафыннан 
раслана.

Муниципаль программаларны тормышка ашыру сроклары район Башкарма комитеты 
тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ билгелэнэ.

Районныц муниципаль программаларын эшлэу Иэм элеге программаларны 
формалаштыру Иэм тормышка ашыру турында карарлар кабул иту тэртибе район 
Башкарма комитетыныц муниципаль хокукый акты белэн билгелэнэ.

2. Район муниципаль программаларын тормышка ашыруны финанс белэн тээмин 
итугэ бюджет ассигнованиелэре кулэме район Башкарма комитетыныц муниципаль 
хокукый акты нигезендэ, бюджет чыгымнарыныц Иэр максатчан статьясы буенча район 
бюджеты турындагы карар белэн раслана.

Районныц чираттагы финанс елыннан башлап тормышка ашырылырга тэкъдим 
ителгэн муниципаль программалары, шулай ук районныц элек расланган муниципаль 
программаларына узгэрешлэр район Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнгэн 
срокларда расланырга тиеш.

Районныц муниципаль программалары район бюджеты турындагы карар нигезендэ, 
ул уз кеченэ кергэн кеннэн алып ике айдан да соцга калмыйча, район бюджеты карарына 
туры китерелергэ тиеш.



3. Районныц Иэр муниципаль программасы буенча ел саен аны тормышка ашыруныц 
Н0ти>к9лелеген бэялэу уткэрелэ. Курсэтелгэн бэялэуне уткэру тэртибе Иэм аныц 
критерийлары район Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ.

Курсэтелгэн бэялэу нэти>кэлэре буенча район Башкарма комитеты тарафыннан 
районныц чираттагы финанс елыннан башлап, районныц расланган муниципаль 
программасыннан башлап, туктатылырга яки узгэртергэ, шул исэптэн районныц 
муниципаль программасын финанс белэн тээмин итугэ бюджет ассигнованиелэре 
кулэмен узгэрту кирэклеге турында карар кабул ителергэ мемкин.

41 Статья. Муниципаль юл фонды

1. Муниципаль юл фонды-гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына карата юл 
эшчэнлеген финанс белэн тээмин иту, шулай ук торак пунктларныц купфатирлы 
йортларныц ишегалды территориялэрен, купфатирлы йортларныц ишегалды 
территориялэренэ керу юлларын капиталь ремонтлау Иэм ремонтлау максатларында 
файдаланылырга тиешле район бюджеты акчаларыныц бер елеше.

2. Муниципаль юл фонды карар белэн тезелэ (район бюджеты турындагы Карардан 
тыш).

Муниципаль юл фондыныц бюджет ассигнованиелэре кулэме чираттагы финанс 
елына Иэм план чорына район бюджеты турындагы карар нигезендэ, элеге пунктныц 
беренче абзацында курсэтелгэн Совет карары белэн билгелэнгэн район бюджеты 
керемнэренец кимендэ фаразланган кулэме кулэмендэ раслана:

Россия Федерациясе территориясендэ >китештерелэ торган дизель Иэм (яки) 
карбюратор (инжектор) двигательлэре ечен автомобиль бензинына, туры куу бензинына, 
дизель ягулыгына, мотор майларына, шэИэр бюджетына кучерелергэ тиешле дизель Иэм 
(яки) карбюратор (инжектор) двигательлэренэ акцизлар;

Муниципаль юл фонды булдыруны куздэ тоткан Совет карары белэн расланган 
башка тер керемнэр район бюджетына керэ.

Муниципаль юл фондыныц бюджет ассигнованиелэрен формалаштыру Иэм куллану 
тэртибе Совет карары белэн билгелэнэ.

Муниципаль юл фондыныц агымдагы финанс елында файдаланылмаган бюджет 
ассигнованиелэре чираттагы финанс елында муниципаль юл фондыныц бюджет 
ассигнованиелэрен арттыруга >кибэрелэ.

42 Статья. Район бюджеты проектын тезу тэртибе Иэм сроклары
Район бюджеты проектын тезу тэртибе Иэм сроклары бюджет законнары Иэм 

район Советыныц муниципаль хокукый актлары белэн билгелэнгэн талэплэрне утэп, 
район Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ.

III булек. Бюджет турында карар проектын карау Иэм раслау

43 Статья. Бюджетны карау Иэм раслау нигезлэре

1. Район бюджеты турындагы карарда бюджет керемнэренец гомуми кулэме, 
чыгымнарныц гомуми кулэме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында, элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн башка курсэткечлэр 
керэ торган теп характеристикалар булырга тиеш.

1.1. Район Советыныц бюджет турында Карарында, эгэр алар Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 
Законы, Татарстан Республикасы законнары Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезлэмэлэре нигезендэ кабул ителгэн муниципаль хокукый актлар белэн 
билгелэнмэгэн булса, >кирлеклэр бюджетлары арасында керемнэрне булу нормативлары 
булырга тиеш.

2. Район бюджеты карары белэн раслана:



- бюджет керемнэренец Баш администраторлары Исемлеге;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары Исемлеге;
- Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджетлар чыгымнары 

классификациясенец булеклэре, булекчэлэре, максатчан статьялары, чыгымнары 
терлэре теркемнэре буенча бюджет ассигнованиелэрен булу (статья 2007 елныц 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ),

- Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет чыгымнарыныц ведомство 
структурасы;

гавами норматив йеклэмэлэрне утэугэ юнэлдерелгэн бюджет 
ассигнованиелэренец гомуми кулэме;

- Чираттагы финанс елында Иэм план чорында Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан Иэм (яисэ) башка бюджетларына бирелэ торган 
бюджетара трансфертлар кулэме;

План чорыныц икенче елына, Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц беренче 
елына бюджет расланган очракта, шартлы рэвештэ расланган (расланган) чыгымнарныц 
гомуми кулэме бюджет чыгымнарыныц гомуми кулэменец кимендэ 2,5 проценты 
кулэмендэ (максатчан билгелэнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасыныц 
башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исэбеннэн каралган бюджет 
чыгымнарын исэпкэ алмыйча), план чорыныц икенче елына бюджет чыгымнарыныц 
гомуми кулэменец кимендэ 5 проценты кулэмендэ (бюджет чыгымнарын исэпкэ алмыйча 
), максатчан билгелэнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исэбенэ каралган);

- Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендэ);

- муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Иэм (яисэ) муниципаль тышкы бурычныц 
иц югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Иэм план чорыныц Иэр елыннан соц килэ 
торган елныц 1 гыйнварына, шул исэптэн муниципаль гарантиялэр буенча бурычныц иц 
югары чиге курсэтелеп;

- ассигнованиелэр кулэме Иэм аларны юл фонды буенча булу;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм элеге Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн 

район бюджетыныц башка курсэткечлэре.
3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына район бюджеты турындагы карар 

проекты расланган бюджетныц план чорыныц параметрларын узгэрту Иэм аларга район 
бюджеты проектыныц план чорыныц икенче ел параметрларын естэу юлы белэн раслана.

Район бюджетыныц план чорыныц параметрларын узгэрту район Советыныц 
муниципаль хокукый акты нигезендэ башкарыла.

Район бюджеты чыгымнарыныц ведомство структурасы курсэткечлэрен узгэрту 
расланган бюджет ассигнованиелэрен арттыру яисэ кыскарту йэ чыгымнарныц ведомство 
структурасына район бюджеты чыгымнарыныц естэмэ максатчан статьялары Иэм (яисэ) 
терлэре буенча бюджет ассигнованиелэрен керту юлы белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Шартлы рэвештэ расланган (расланган) чыгымнар дигэндэ план чорында бюджет 
чыгымнары классификациясе нигезендэ буленмэгэн бюджет ассигнованиелэре 
ацлашыла.

5. Район бюджеты турындагы карарда Чираттагы финанс елыннан башлап 
файдалануга (бюджетта чагылдыруга) тэкъдим ителэ торган салым булмаган 
керемнэрнец аерым терлэре (ярдэмче терлэре) буенча район бюджеты турындагы 
карарда билгелэнгэн максатларга тиешле бюджет ассигнованиелэреннэн Иэм (яисэ) 
район бюджеты чыгымнарыныц гомуми кулэменнэн артыграк бюджет керемнэреннэн 
файдалану каралырга мемкин.

44 Статья. Район бюджеты проекты белэн бер ук вакытта тапшырыла торган 
документлар Иэм материаллар



Бер ук вакытта проекты белэн район бюджеты турында килэсе финанс елына Ьэм 
план чорына район Советына тапшырыла:

- бюджет сэясэтенец теп юнэлешлэре Ьэм районныц салым сэясэтенец теп 
юнэлешлэре:

- агымдагы финанс елыныц узган чорында районныц социаль-икътисади усешенец 
якынча нэтиж;элэре Ьэм агымдагы финанс елында районныц социаль-икътисади 
усешенец кетелгэн нэти>кэлэре;

- районныц социаль-икътисади усеш фаразы;
- Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына районныц берлэштерелгэн 

бюджетыныц теп характеристикалары фаразы (керемнэрнец гомуми кулэме, 
чыгымнарныц гомуми кулэме, дефицит (профицит);

- район бюджеты проектына ацлатма язуы;
- методикалар (методикалар проектлары) Ьэм бюджетара трансфертларны булуне 

исэплэу:
- муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Ьэм (яисэ) муниципаль тышкы бурычныц 

иц югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыныц Ьэр елыннан соц килэ 
торган елныц 1 гыйнварына булган торышы буенча;

- агымдагы финанс елына бюджет утэлешен бэялэу;
- район Советы, Контроль-хисап палатасы тэкъдим иткэн элеге органнарныц бюджет 

сметаларына карата финанс-бюджет палатасы белэн каршылыклар килеп туган очракта, 
тапшырыла торган проектлар, курсэтелгэн бюджет сметаларына карата;

- башка документлар Ьэм материаллар.

45 Статья. Бюджет турында карар проектын район Советына керту

1. Район Башкарма комитеты >китэкчесе Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына 
бюджет турында карар проектын 15 ноябрьдэн дэ соцга калмыйча район советына карый.

2. Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына бюджеты турындагы карары проектында расланган план чорыныц тиешле 
бюджеты курсэткечлэрен аныклау Ьэм тезелэ торган план чорыныц икенче елы 
курсэткечлэрен раслау карала.

3. Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыныц расланган план чорыныц 
параметрларын аныклауны куздэ тота:

- Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджеты турында карар проектын карау предметы булып торган тегэллэштерелгэн 
курсэткечлэрне раслау (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы редакциясендэ);

Яца Чишмэ муниципаль районы бюджеты чыгымнарыныц ведомство 
структурасыныц расланган курсэткечлэрен арттыру яисэ киметуне раслау йэ аца тиешле 
бюджет чыгымнарыныц естэмэ максатчан статьялары Ьэм (яисэ) терлэре буенча бюджет 
ассигнованиелэре керту.

4. Эгэр чираттагы финанс елында Ьэм план чорында бюджет ассигнованиелэренец 
иц чик гомуми кулэме Яца Чишмэ муниципаль районы Советы карарлары белэн 
билгелэнгэн чыгым йеклэмэлэрен финанс ягыннан тээмин иту ечен >китэрлек булмаса, 
башкарма комитет Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында финанслау чыганаклары 
белэн тээмин ителмэгэн район Советы карарларыныц аерым нигезлэмэлэренец уз 
кеченэ керу (гамэлдэ булуын туктатып тору) вакытларын узгэрту турында район Советы 
карарлары проектларын район Советына кертэ

46 Статья. Район Советы тарафыннан бюджет турындагы проект карарын карау



1. Район Советы Рейсе чираттагы финанс елына район бюджеты турында карар 
проекты кертелгэннэн соц 2 эш кене эчендэ район Контроль-хисап палатасына 
экспертиза уткэру ечен ж;ибэрэ.

Районныц контроль-хисап палатасы 10 эш кене дэвамында бюджет турында карар 
проекты турында бэялэмэ эзерли, элеге проектныц >и;итешсезлеклэре ачыкланган 
очракта.

Районныц Контроль-хисап палатасы бэялэмэсе район Советы депутатлары 
тарафыннан район бюджеты турындагы карар проектына тезэтмэлэр эзерлэгэндэ исэпкэ 
алына.

2. Кертелгэн бюджет турында карар проекты чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына, районныц Контроль-хисап палатасы бэялэмэсе белэн район Советыныц даими 
комиссиялэренэ, шулай ук район Советы депутатларына карауга >н:ибэрелэ, массакулэм 
мэгълумат чараларында басыла, гавами тыцлауларда тикшерелэ.

3. Район бюджеты турында карар проекты буенча килешмэгэн сораулар килеп туган 
очракта, район Советы Рэисе карары белэн килештеру комиссиясе тезелергэ мемкин, 
аца тигез кулэмдэ район Башкарма комитеты Иэм район Советы вэкиллэре керэ.

Килештеру комиссиясе бэхэсле мэсьэлэлэрне карый.
Район бюджеты турында карар бер укылышта кабул ителэ.
4. Район Советы тарафыннан кабул ителгэн чираттагы финанс елына Иэм план 

чорына бюджет турында карар 2 эш кене дэвамында район Советы Рэисенэ кул кую ечен 
>цибэрелэ. Район бюджеты турындагы карар рэсми басылып чыгарга тиеш.

47 Статья. Бюджет турында карарны раслау сроклары Иэм чираттагы финанс елына 
бюджет турында карар проектын кабул иту нэти>к0 лэре

1. Район бюджеты турындагы карар район Советы тарафыннан расланган, 
Чираттагы финанс елына кадэр район Советы Рэисе тарафыннан имзаланган.

Районныц ж;ирле узидарэ органнары уз компетенциясе кысаларында уз вакытында 
карауны, раслауны, имзалауны Иэм бюджет турында карарны халыкка ж;иткеруне тээмин 
иту буенча терле чаралар курергэ тиеш.

2. Эгэр чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет турында карар финанс 
елы башыннан уз кеченэ кермэсэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн 
билгелэнгэн кысаларда бюджет белэн вакытлыча идарэ иту режимы кертелэ.

IV булек. Район бюджеты утэлеше

48 Статья. Бюджет утэлеше нигезлэре

1. Район бюджетыныц утэлеше район Башкарма комитеты тарафыннан тээмин 
ителэ.

2. Район бюджеты утэлешен оештыру районныц финанс-бюджет палатасына 
йеклэнэ.

3. Район бюджетыныц утэлеше >кыелма бюджет язмасы Иэм касса планы нигезендэ 
оештырыла.

Район бюджеты кассаныц бердэмлеге Иэм чыгымнарныц ведомствога буйсынуы 
нигезендэ утэлэ.

Район бюджеты утэлешенэ касса хезмэте казначылык органнары тарафыннан 
башкарыла.

49 Статья. Бюджетныц >цыелма бюджет язмасы

1. >1^ыелма бюджет язмасын тезу Иэм алып бару, аца узгэрешлэр керту тэртибе 
Финанс-бюджет палатасы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ 
билгелэнэ Иэм район бюджеты акчаларын баш булучелэр, булучелэр Иэм алучылар 
игътибарына ж;иткерелэ.



2. Район бюджетыныц >и;ыелма бюджет язмасын раслау Иэм аца узгэрешлэр керту 
районныц финанс-бюджет палатасы ж;итэкчесе тарафыннан башкарыла.

3. Район бюджетыныц ж;ыелма бюджет язмасыныц расланган курсэткечлэре район 
бюджеты турындагы карарга туры килергэ тиеш.

4. Район бюджетыныц расланган >и;ыелма бюджет язмасы район Советына Иэм 
районныц Контроль-хисап палатасына белешмэлэр ечен ж;ибэрелэ.

50 Статья. Касса планы

Районныц касса планы астында агымдагы финанс елында район бюджетына касса 
керемнэре Иэм район бюджетыннан касса тулэулэре фаразлана.

Районныц финанс-бюджет палатасы касса планын тезу Иэм алып бару тэртибен, 
шулай ук бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет керемнэренец Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш 
администраторлары тарафыннан касса планын тезу Иэм алып бару ечен кирэкле 
белешмэлэрнец составын Иэм вакытын билгели.

Касса планын тезу Иэм алып бару районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
башкарыла.

51 Статья. Район бюджетыныц керемнэр буенча утэлеше

Район бюджетыныц керемнэр буенча утэлешен куздэ тота:
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ район бюджетына салымнар, 

ж;ыемнар Иэм башка керемнэрне булудэн кергэн керемнэрне район бюджетыныц бердэм 
счетына кучеру;

- артык буленгэн суммаларны кучеру, артык тулэнгэн яки артык алынган 
суммаларны кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны уз вакытында башкармаган 
ечен процентлар Иэм артык алынган суммаларга исэплэнгэн процентлар суммаларын 
кучеру;

- салымнар Иэм ж;ыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ артык 
тулэнгэн яисэ артык алынган суммалар хисабына;

- район бюджетына тулэулэр бюджеты администраторы тарафыннан тегэллэштеру.
-артык тулэнгэн яки артык алынган салымнар, >н;ыемнар Иэм башка тулэулэр

суммаларын кире кайтаруны (зачетны, тегэллэштеруне) тормышка ашыру ечен кирэкле 
артык буленгэн суммаларны, чараларны, шулай ук мондый кире кайтаруны уз вакытында 
башкармаган ечен процентлар суммаларын Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезендэ артык алынган суммаларга исэплэнгэн процентларны ж;ирле бюджетныц 
бердэм счетыннан кучеру.

52 Статья. Район бюджетыныц чыгымнар буенча утэлеше

1. Район бюджетыныц чыгымнар буенча утэлеше Финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ, бюджет законнары Иэм элеге Нигезлэмэ талэплэрен 
утэп башкарыла.

2. Бюджетныц чыгымнар буенча утэлеше куздэ тотыла:
- Бюджет йеклэмэлэрен кабул иту;
- акча йеклэмэлэрен раслау;
- акчалата йеклэмэлэрне тулэуне санкциялэу;
- акчалата йеклэмэлэрнец утэлешен раслау.
Бюджет акчаларын алучы бюджет йеклэмэлэрен агымдагы финанс елында аца 

житкерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ кабул итэ.



Бюджет акчаларын алучы бюджет йеклэмэлэрен муниципаль контрактлар, физик 
Ьэм юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар белэн башка килешулэр тезу юлы белэн 
яисэ законнар, башка хокукый актлар, килешу нигезендэ кабул итэ.

3. Бюджет акчаларын алучы бюджет акчалары исэбеннэн тулэу бурычын тулэу Ьэм 
аларны тулэуне санкциялэу ечен кирэкле башка документлар нигезендэ раслый.

4. Акчалата йеклэмэлэрне утэуне раслау физик яисэ юридик затлар, Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетлары файдасына бюджетныц бердэм счетыннан 
акчаларны исэптэн тешеруне раслый торган тулэу документлары нигезендэ, шулай ук 
бюджет акчаларын алучыларныц акчалата йеклэмэлэрен утэу буенча акчалата булмаган 
операциялэр уздыруны раслый торган башка документлар нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

53 Статья. Бюджет язмасы

1. Бюджет язмаларын тезу Ьэм алып бару тэртибе, аларга узгэрешлэр кертуне дэ 
кертеп, районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелэнэ

2. Район бюджеты акчаларын баш булучелэрнец бюджет язмалары >кыелма бюджет 
язмасы белэн расланган бюджет ассигнованиелэре Ьэм финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ тезелэ.

Район бюджеты акчаларын булучелэрнец бюджет язмалары бюджет 
ассигнованиелэре Ьэм аларга >циткерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ 
тезелэ.

Бюджет язмасын раслау Ьэм аца узгэрешлэр керту район бюджеты акчаларын баш 
булуче (булуче) тарафыннан башкарыла.

3. Чыгымнар буенча бюджет язмасы курсэткечлэре, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 190 Ьэм 191 статьяларында каралган очраклардан тыш, чираттагы финанс 
елы башына кадэр, бюджет акчаларын ведомствога караган булучелэргэ Ьэм (яисэ) 
бюджет акчаларын алучыларга >киткерелэ.

4. Бюджет язмаларын тезу Ьэм алып бару тэртибе район бюджеты акчаларын баш 
булученец (булученец) бюджет язмасы белэн раслана торган чыгымнар терлэренец 
элементлары (теркемчэлэре Ьэм элементлары) кодлары, шулай ук дэулэт идарэсе 
секторы операциялэрен классификациялэу кодлары буенча курсэткечлэрне 
детальлэштеруне гамэлгэ ашыру хокукын яисэ бурычын билгелэргэ мемкин.

5. >Кыелма бюджет язмасы курсэткечлэре нигезендэ район бюджеты акчаларын баш 
булученец чыгымнары буенча бюджет язмасы белэн расланган курсэткечлэрне, ж;ыелма 
бюджет язмасына тиешле узгэрешлэр кертмичэ, узгэрту рехсэт ителми.

Район бюджеты акчаларын баш булученец бюджет язмасы курсэткечлэре нигезендэ 
район бюджеты акчаларын булученец чыгымнары буенча бюджет язмасы белэн 
расланган курсэткечлэрне, район бюджеты акчаларын баш булученец бюджет язмасына 
тиешле узгэрешлэр кертмичэ, узгэрту рехсэт ителми.

54 Статья. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет утэлеше

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет утэлеше, бюджет 
кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары, администраторлары 
тарафыннан, >и;ыелма бюджет язмасы нигезендэ, финанс-бюджет законнары 
нигезлэмэлэре нигезендэ, финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ, 
район бюджетыныц бердэм счетында калган акчалар белэн идарэ иту операциялэреннэн 
тыш, гамэлгэ ашырыла.

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиелэре 
исэбеннэн утэлергэ тиешле акчалата йеклэмэлэрне тулэуне санкциялэу Финанс-бюджет 
палатасы тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.



55 Статья. Район бюджетын утэгэндэ район бюджеты турында расланган карардан 
артык фактта алынган керемнэрне куллану

Район бюджетын утэгэндэ район бюджеты турында расланган керемнэрнец гомуми 
кулэменнэн артык фактта алынган керемнэр Финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
агымдагы финанс елына Иэм план чорына муниципаль бурыч алуларны билэугэ район 
бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ генэ, муниципаль бурычны каплауга, 
шулай ук Россия Федерациясе Бюджет Кодексыныц 217 статьясындагы 3 пунктында 
каралган бюджет ассигнованиелэре >цитмэгэн очракта муниципаль районныц гавами 
норматив йеклэмэлэрен утэугэ ж;ибэрелэ ала.

Максатчан билгелэнеше булган физик Иэм юридик затлардан, шул исэптэн элеге 
Нигезлэмэнец 56 статьясындагы 4 пунктында билгелэнгэн тэртиптэ район бюджеты 
утэгэндэ район бюджеты турындагы карар белэн расланган керемнэрдэн тыш фактта 
алынган субсидиялэр, субвенциялэр, башка бюджетара трансфертлар район бюджеты 
чыгымнарын арттыруга юнэлдерелэ, агымдагы финанс елына Иэм план чорына район 
бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ генэ >цыелма бюджет язмасына 
узгэрешлэр керту белэн бэйле.

56 Статья. Агымдагы финанс елы тэмамлануы

1. Район бюджетын утэу буенча операциялэр 31 декабрьдэ тэмамлана, моца Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 242 статьясындагы 2 пунктында курсэтелгэн 
операциялэрдэн тыш.

Агымдагы финанс елында район бюджеты утэлеше буенча операциялэрне тэмамлау 
Финанс-бюджет палатасы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм элеге 
статья талэплэре нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ тормышка ашырыла.

2. Агымдагы финанс елыныц бюджет ассигнованиелэре, бюджет йеклэмэлэре 
лимитлары Иэм финанслауныц иц чик кулэмнэре 31 декабрьдэ уз кечлэрен югалталар.

Агымдагы финанс елыныц соцгы эш кененэ кадэр район бюджеты утэлешенэ касса 
хезмэте курсэтуче орган район бюджетыныц бердэм счетындагы калган акчалар 
чиклэрендэ билгелэнгэн тэртиптэ тулэугэ санкциялэнгэн Бюджет йеклэмэлэрен тулэргэ 
тиеш.

3. Район бюджетыныц бердэм счетында булмаган бюджет акчаларын алучылар 
тарафыннан файдаланылмаган калдыклар агымдагы финанс елыныц соцгы ике эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча район бюджетыныц бердэм счетына кучерелергэ тиеш.

4. Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка 
бюджетара трансфертлар рэвешендэ агымдагы финанс елында файдаланылмаган 
бюджетара трансфертлар бюджет кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

Район бюджет акчаларыныц баш администраторы карары нигезендэ, агымдагы 
финанс елында файдаланылмаган максатчан билгелэнештэге субсидиялэр Иэм башка 
бюджетара трансфертлар рэвешендэ алынган бюджетара трансфертларга ихтыя>1̂ ныц 
булуы турында, курсэтелгэн бюджетара трансфертларныц калдыгыннан артмаган 
кулэмдэ, элеге бюджетара трансфертларныц калдыгын артмаган кулэмдэ, Чираттагы 
финанс елында бюджет кеременэ кире кайтарылырга мемкин.

Максатчан билгелэнештэге субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка бюджетара 
трансфертлар рэвешендэ алынган файдаланылмаган бюджетара трансфертлар калдыгы 
район бюджеты кеременэ кучерелмэгэн очракта, элеге акчалар, Россия Федерациясе 
Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн гомуми талэплэрне утэп, Финанс-бюджет 
палатасы билгелэгэн тэртиптэ, район бюджеты кеременэ кайтарылырга тиеш.

5. Финанс-бюджет палатасы агымдагы финанс елы тэмамланганда район бюджеты 
акчаларын алучыларны Чираттагы финанс елыныц гыйнварында Россия Федерациясендэ 
эш булмаган бэйрэм кеннэрендэ аларныц эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен кирэкле 
акчалар белэн тээмин иту тэртибен билгели.



55 Статья. Район бюджетын утэгэндэ район бюджеты турында расланган карардан 
артык фактта алынган керемнэрне куллану

Район бюджетын утэгэндэ район бюджеты турында расланган керемнэрнец гомуми 
кулэменнэн артык фактта алынган керемнэр Финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
агымдагы финанс елына Иэм план чорына муниципаль бурыч алуларны билэугэ район 
бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ генэ, муниципаль бурычны каплауга, 
шулай ук Россия Федерациясе Бюджет Кодексыныц 217 статьясындагы 3 пунктында 
каралган бюджет ассигнованиелэре ж;итмэгэн очракта муниципаль районныц гавами 
норматив йеклэмэлэрен утэугэ >1̂ ибэрелэ ала.

Максатчан билгелэнеше булган физик Иэм юридик затлардан, шул исэптэн элеге 
Нигезлэмэнец 56 статьясындагы 4 пунктында билгелэнгэн тэртиптэ район бюджеты 
утэгэндэ район бюджеты турындагы карар белэн расланган керемнэрдэн тыш фактта 
алынган субсидиялэр, субвенциялэр, башка бюджетара трансфертлар район бюджеты 
чыгымнарын арттыруга юнэлдерелэ, агымдагы финанс елына Иэм план чорына район 
бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ генэ >кыелма бюджет язмасына 
узгэрешлэр керту белэн бэйле.

56 Статья. Агымдагы финанс елы тэмамлануы

1. Район бюджетын утэу буенча операциялэр 31 декабрьдэ тэмамлана, моца Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 242 статьясындагы 2 пунктында курсэтелгэн 
операциялэрдэн тыш.

Агымдагы финанс елында район бюджеты утэлеше буенча операциялэрне тэмамлау 
Финанс-бюджет палатасы тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм элеге 
статья талэплэре нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ тормышка ашырыла.

2. Агымдагы финанс елыныц бюджет ассигнованиелэре, бюджет йеклэмэлэре 
лимитлары Иэм финанслауныц иц чик кулэмнэре 31 декабрьдэ уз кечлэрен югалталар.

Агымдагы финанс елыныц соцгы эш кененэ кадэр район бюджеты утэлешенэ касса 
хезмэте курсэтуче орган район бюджетыныц бердэм счетындагы калган акчалар 
чиклэрендэ билгелэнгэн тэртиптэ тулэугэ санкциялэнгэн Бюджет йеклэмэлэрен тулэргэ 
тиеш.

3. Район бюджетыныц бердэм счетында булмаган бюджет акчаларын алучылар 
тарафыннан файдаланылмаган калдыклар агымдагы финанс елыныц соцгы ике эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча район бюджетыныц бердэм счетына кучерелергэ тиеш.

4. Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка 
бюджетара трансфертлар рэвешендэ агымдагы финанс елында файдаланылмаган 
бюджетара трансфертлар бюджет кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

Район бюджет акчаларыныц баш администраторы карары нигезендэ, агымдагы 
финанс елында файдаланылмаган максатчан билгелэнештэге субсидиялэр Иэм башка 
бюджетара трансфертлар рэвешендэ алынган бюджетара трансфертларга ихтыя>кныц 
булуы турында, курсэтелгэн бюджетара трансфертларныц калдыгыннан артмаган 
кулэмдэ, элеге бюджетара трансфертларныц калдыгын артмаган кулэмдэ, Чираттагы 
финанс елында бюджет кеременэ кире кайтарылырга мемкин.

Максатчан билгелэнештэге субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка бюджетара 
трансфертлар рэвешендэ алынган файдаланылмаган бюджетара трансфертлар калдыгы 
район бюджеты кеременэ кучерелмэгэн очракта, элеге акчалар, Россия Федерациясе 
Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн гомуми талэплэрне утэп, Финанс-бюджет 
палатасы билгелэгэн тэртиптэ, район бюджеты кеременэ кайтарылырга тиеш.

5. Финанс-бюджет палатасы агымдагы финанс елы тэмамланганда район бюджеты 
акчаларын алучыларны Чираттагы финанс елыныц гыйнварында Россия Федерациясендэ 
эш булмаган бэйрэм кеннэрендэ аларныц эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен кирэкле 
акчалар белэн тээмин иту тэртибен билгели.



57 Статья. Бюджет исэбе Иэм район бюджеты утэлеше турында хисап

1. Бюджет исэбе Иэм бюджет хисаплылыгыныц бердэм методологиясе Иэм 
стандартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлэмэлэре нигезендэ Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнэ.

2. Бюджет хисаплылыгын уз эченэ ала:
1) бюджет утэлеше турында хисап;
2) бюджет утэлеше балансы;
3) эшчэнлекнец финанс нэтиж;элэре турында хисап;
4) хисап хэрэкэте турында акча;
5) Ацлатма язуы.
2. Районныц бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларыныц тиешле баш 

администраторларыныц >кыелма бюджет хисаплылыгы нигезендэ финанс-бюджет 
палатасы тарафыннан тезелэ.

3. Муниципаль районныц бюджет хисаплылыгы еллык хисап булып тора. Район 
бюджеты утэлеше турындагы хисап квартал саен була.

4. Муниципаль районныц бюджет хисаплылыгы Финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан район башкарма комитетына тапшырыла.

Агымдагы финанс елыныц беренче кварталында, ярты еллыгында Иэм тугыз аенда 
район бюджеты утэлеше турындагы хисап район Башкарма комитеты тарафыннан 
раслана Иэм контроль-хисап палатасына хисап тапшыру вакыты чыкканнан соц ун кеннэн 
дэ соцга калмыйча >цибэрелэ.

Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап район Советы карары белэн 
расланырга тиеш.

58 Статья. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру

1. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап, аны район Советында 
караганчы, тышкы тикшеру узарга тиеш, ул бюджет акчалары баш 
администраторларыныц бюджет хисаплылыгын тышкы яктан тикшеруне Иэм район 
бюджеты утэлеше турында еллык хисапка бэялэмэ эзерлэуне уз эченэ ала.

2. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы талэплэрен утэп Иэм федераль законнарда билгелэнгэн 
узенчэлеклэрне исэпкэ алып, район Советыныц муниципаль хокукый актында 
билгелэнгэн тэртиптэ, Контроль-хисап палатасы тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

3. Район башкарма комитеты агымдагы елныц 1 апреленнэн дэ соцга калмыйча 
район бюджеты утэлеше турында хисап тапшыра. Район бюджеты утэлеше турындагы 
еллык хисапка бэялэмэ эзерлэу вакытында башкарыла, ул бер айдан да артмый. Бюджет 
утэлеше турындагы хисапка бэялэмэ бюджет акчалары баш администраторларыныц 
еллык бюджет хисаплылыгын тышкы тикшеру мэгълуматлары нигезендэ эзерлэнэ.

4. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэялэмэ Контроль-хисап 
палатасы тарафыннан район Советына Иэм район башкарма комитетына тапшырыла.

59 Статья. Район Советына район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны 
тэкъдим иту, карау Иэм раслау

1. Ел саен 1 майдан да соцга калмыйча район Башкарма комитеты ж;итэкчесе район 
Советына финанс хисап елы ечен бюджет утэлеше турында хисап тапшыра.

2. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисап белэн бер ук вакытта аца бюджет 
утэлешенэ Иэм бюджет хисаплылыгына анализ ясалган ацлатма язуы, муниципаль

V булек. Бюджет хисабын тезу нигезлэре, тышкы тикшеру карау Иэм раслау



57 Статья. Бюджет исэбе Иэм район бюджеты утэлеше турында хисап

1. Бюджет исэбе Иэм бюджет хисаплылыгыныц бердэм методологиясе Иэм 
стандартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлэмэлэре нигезендэ Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнэ.

2. Бюджет хисаплылыгын уз эченэ ала:
1) бюджет утэлеше турында хисап;
2) бюджет утэлеше балансы;
3) эшчэнлекнец финанс нэтиж;элэре турында хисап;
4) хисап хэрэкэте турында акча;
5) Ацлатма язуы.
2. Районныц бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларыныц тиешле баш 

администраторларыныц >кыелма бюджет хисаплылыгы нигезендэ финанс-бюджет 
палатасы тарафыннан тезелэ.

3. Муниципаль районныц бюджет хисаплылыгы еллык хисап булып тора. Район 
бюджеты утэлеше турындагы хисап квартал саен була.

4. Муниципаль районныц бюджет хисаплылыгы Финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан район башкарма комитетына тапшырыла.

Агымдагы финанс елыныц беренче кварталында, ярты еллыгында Иэм тугыз аенда 
район бюджеты утэлеше турындагы хисап район Башкарма комитеты тарафыннан 
раслана Иэм контроль-хисап палатасына хисап тапшыру вакыты чыкканнан соц ун кеннэн 
дэ соцга калмыйча >кибэрелэ.

Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап район Советы карары белэн 
расланырга тиеш.

58 Статья. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру

1. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап, аны район Советында 
караганчы, тышкы тикшеру узарга тиеш, ул бюджет акчалары баш 
администраторларыныц бюджет хисаплылыгын тышкы яктан тикшеруне Иэм район 
бюджеты утэлеше турында еллык хисапка бэялэмэ эзерлэуне уз эченэ ала.

2. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы талэплэрен утэп Иэм федераль законнарда билгелэнгэн 
узенчэлеклэрне исэпкэ алып, район Советыныц муниципаль хокукый актында 
билгелэнгэн тэртиптэ, Контроль-хисап палатасы тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

3. Район башкарма комитеты агымдагы елныц 1 апреленнэн дэ соцга калмыйча 
район бюджеты утэлеше турында хисап тапшыра. Район бюджеты утэлеше турындагы 
еллык хисапка бэялэмэ эзерлэу вакытында башкарыла, ул бер айдан да артмый. Бюджет 
утэлеше турындагы хисапка бэялэмэ бюджет акчалары баш администраторларыныц 
еллык бюджет хисаплылыгын тышкы тикшеру мэгълуматлары нигезендэ эзерлэнэ.

4. Район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэялэмэ Контроль-хисап 
палатасы тарафыннан район Советына Иэм район башкарма комитетына тапшырыла.

59 Статья. Район Советына район бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны 
тэкъдим иту, карау Иэм раслау

1. Ел саен 1 майдан да соцга калмыйча район Башкарма комитеты >н;итэкчесе район 
Советына финанс хисап елы ечен бюджет утэлеше турында хисап тапшыра.

2. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисап белэн бер ук вакытта аца бюджет 
утэлешенэ Иэм бюджет хисаплылыгына анализ ясалган ацлатма язуы, муниципаль

V булек. Бюджет хисабын тезу нигезлэре, тышкы тикшеру карау Иэм раслау



заданиенец утэлеше Иэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэреннэн файдалануныц башка 
нэти>кэлэре турында белешмэлэр, район Советы бюджеты утэлеше турында карар 
проекты, район бюджеты утэлеше турында башка бюджет хисаплылыгы Иэм районныц 
берлэштерелгэн бюджеты утэлеше турында бюджет хисаплылыгы, Россия Федерациясе 
бюджет законнарында каралган башка документлар тапшырыла.

3. Район Советы утырышында Башкарма комитет >и;итэкчесенец доклады яки Аныц 
ризалыгы буенча финанс-бюджет палатасы >китэкчесенец район бюджеты утэлеше 
турында чыгышы, шулай ук районныц Контроль-хисап палатасы >и:итэкчесе доклады 
тыцлана.

4. Район бюджеты утэлеше турындагы отчетны тикшеру Иэм карау нэти>кэлэре 
буенча район Советы район бюджеты утэлеше турындагы хисапны раслау яки Яца 
Чишмэ муниципаль районы бюджеты утэлеше турындагы хисапны раслау турындагы 
карарны кире кагу турында Карар кабул итэ.

5. Район Советы район бюджеты утэлеше турындагы карарны кире каккан очракта, 
ул дерес булмаган яки тулы чагылдырылмаган мэгълуматларны бетеру Иэм бер айдан 
артмаган вакыт эчендэ кабат тапшыру ечен кире кайтарыла.

60 Статья. Район бюджеты утэлеше турында карар

Район бюджеты утэлеше турындагы карарда, район бюджеты утэлеше турындагы 
хисап финанс елына район бюджеты утэлеше турындагы отчет раслана, анда гомуми 
керемнэр, чыгымнар Иэм дефицит (профицит) курсэтелгэн.

Хисап финанс елында район бюджеты утэлеше турындагы карарга аерым 
кушымталар белэн курсэткечлэр раслана:

- район бюджеты керемнэренец классификациясе кодлары буенча керемнэр;
- керем терлэре кодлары, керем терлэре, керемнэр терлэре, Дэулэт идарэсе 

секторы операциялэрен классификациялэу буенча бюджет керемнэре, район бюджеты 
керемнэренэ кагылышлы;

- район бюджеты чыгымнарыныц ведомство структурасы буенча бюджет чыгымнары;
- бюджет чыгымнарын классификациялэу булеклэре Иэм булекчэлэре буенча район 

бюджеты чыгымнары;
- район бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларыныц классификациясе кодлары 

буенча район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары;
Бюджетлар кытлыкларын финанслау чыганакларына керэ торган дэулэт идарэсе 

секторы операциялэрен классификациялэу бюджетлар кытлыкларын финанслау 
чыганаклары теркемнэре, теркемчэлэре, статьялары, терлэре буенча бюджетны 
финанслау чыганаклары кодлары буенча.

Район бюджеты утэлеше турында карар нигезендэ район бюджеты утэлеше турында 
Карар кабул иту ечен Россия Федерациясе Бюджет кодексында Иэм район Советыныц 
муниципаль хокукый актларында билгелэнгэн башка курсэткечлэр раслана.

VI булек. Муниципаль финанс контроле

61 Статья. Муниципаль финанс контролен гамэлгэ ашыручы органнар

1. Тышкы муниципаль финанс контроле район Контроль-хисап палатасыныц 
контроль эшчэнлеге булып тора.

2. Эчке муниципаль финанс контроле район финанс-бюджет палатасыныц Иэм 
кредит белэн теп идарэ итучелэрнец контроль эшчэнлеге булып тора.

3. Алдан контроль район бюджетын утэу барышында бюджет бозуларын кисэту Иэм 
булдырмау максатыннан башкарыла.



4. Алга таба контроль район бюджеты утэлеше нэти>1̂ элэре буенча, аныц 
утэлешенец законлылыгын, исэп Иэм хисаплылыкныц дереслеген билгелэу 
максатларында тормышка ашырыла.

5. Муниципаль финанс тикшеруе органнарыныц бюджет вэкалэтлэре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы Иэм Россия Федерациясенец, Татарстан Республикасыныц 
башка норматив-хокукый актлары нигезендэ билгелэнэ.


