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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касында елның иң яхшы территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турында» 2015 ел, 1 июнь, 391 

нче карары белән расланган «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы 

территориаль иҗтимагый үзидарәсе» 

республика конкурсы турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турында» 2015 ел, 1 июнь, 391 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2016 ел, 13 сентябрь, 636 нчы, 2017 ел, 15 май, 282 нче, 

2018 ел, 5 февраль, 59 нчы; 2018 ел, 4 апрель, 205 нче; 2018 ел, 5 сентябрь, 757 нче; 

2019 ел, 27 февраль, 130 нчы; 2019 ел, 2 октябрь, 886 нчы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «Татарстан Республикасында 

елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика конкурсы 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

IV бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«IV. Грантлар бирү тәртибе 

 

4.1. Грантлар бирүгә Татарстан Республикасы бюджеты акчасы Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләр һәм шәһәр округлары (аннан соң – башка 

бюджетара трансфертлар, муниципаль берәмлекләр) бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар бирү юлы белән бүленә. 

4.2. Башка бюджетара трансфертлар акчасы түбәндәге бюджетларга бирелә:  

шәһәр округы территориясендә теркәлгән Конкурста җиңүчеләргә һәм 

призерларга грантлар түләү өчен шәһәр округлары; 
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муниципаль районнар бюджетларыннан муниципаль район составына керүче 

җирлекләр бюджетларына тиешле җирлекләр территориясендә теркәлгән грантлар 

түләүгә Конкурста җиңүчеләргә һәм призерларга муниципаль районнар 

бюджетларыннан муниципаль районнар бюджетларына аларны бирү өчен бирелә. 

4.3. Башка бюджетара трансфертлар тиешле финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законында 

күрсәтелгән максатларга каралган бюджет ассигнованиеләре күләме чикләрендә 

бирелә. 

4.4. Әлеге Нигезләмә нигезендә бирелә торган бюджет ассигнованиеләрен төп 

бүлүче – Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы (алга таба - Министрлык). 

4.5. Муниципаль берәмлекләр бюджетлары арасында бүтән бюджетара 

трансфертларны бүлү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының норматив 

хокукый акты белән раслана. 

4.6. Муниципаль берәмлекләр бюджетларына башка бюджетара трансфертлар 

бирү шартлары булып тора: 

а) Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән грантлар түләү 

гамәлгә ашырыла торган җиңүчеләр һәм призерлар исемлеген раслау турында 

вәкаләтле орган күрсәтмәсенең булуы; 

б) шәһәр округы өчен – билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән шәһәр округы 

хокукый актының булуы, ул шәһәр округы территориясендә теркәлгән конкурста 

җиңүчеләргә һәм призерларга грантлар түләү буенча чыгым йөкләмәләрен билгели; 

муниципаль район өчен – муниципаль район составына керүче җирлекләр 

бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү буенча муниципаль районның 

билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән хокукый актының тиешле җирлекләр 

территориясендә теркәлгән җиңүчеләргә һәм призерларга грантлар түләүгә чыгым 

йөкләмәләрен билгели торган чыгым йөкләмәләрен билгели торган булуы, ул 

җирлекнең билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән муниципаль хокукый акты булуын 

башка бюджетара трансфертлар бирү шарты белән күздә тотарга тиеш, Конкурста 

җиңүчеләргә һәм призерларга тиешле җирлекләр территориясендә теркәлгән 

грантлар түләү буенча чыгым йөкләмәләрен билгеләүче нигезләмәләрне билгели. 

4.7. Конкурста җиңүчеләргә һәм призерларга түләнгән грантлар саны башка 

бюджетара трансфертлардан нәтиҗәле файдалану күрсәткече булып тора. 

4.8. Башка бюджетара трансфертлар Мнистрлык һәм вәкаләтле орган 

арасында Министрлык тарафыннан расланган форма нигезендә төзелә торган 

килешү (алга таба – Килешү) нигезендә бирелә. 

4.9. Килешүдә карала: 

башка бюджетара трансфертларның күләме, аларның максатчан билгеләнеше; 

башка бюджетара трансфертлардан файдалану нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләренең әһәмияте;  

башка бюджетара трансфертларны күчерү тәртибе; 

башка бюджетара трансфертлардан файдалану һәм башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында хисап 

тапшыру сроклары һәм формалары; 

башка бюджетара трансфертларны алучының билгеләнгән нәтиҗәлелек 

күрсәткечен башка бюджетара трансфертлардан файдаланмау нәтиҗәләре;  
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Килешүдә каралган башка бюджетара трансфертларны алучының килешүдә 

каралган йөкләмәләрнең үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру тәртибе; 

Килешү шартларын бозган өчен якларның җаваплылыгы. 

4.10. Башка бюджетара трансфертлар Министрлык тарафыннан Федераль 

казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең территориаль 

органнары счетларына муниципаль берәмлекләр бюджетлары акчалары белән 

операцияләрне исәпкә алу өчен Килешү төзелгән көннән соң эш көннәрендә 

исәпләнгән 10 көнлек срокта ачылган счетларына күчерелә. 

4.11. Вәкаләтле органнар министрлыкка башка бюджетара трансфертлардан 

файдалану һәм Килешүдә каралган вакытта һәм форма буенча башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында хисап 

тапшыра. 

4.12. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына карата әлеге Нигезләмә 

нигезендә алынган файдаланылмаган башка бюджетара трансфертлар агымдагы 

финанс елының беренче 15 эш көне дәвамында Татарстан Республикасы бюджеты 

кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

Финанс хисап елында файдаланылмый калган башка бюджетара 

трансфертларга ихтыяҗ булу турындагы Министрлык карары нигезендә күрсәтелгән 

башка бюджетара трансфертларның калдыгыннан артмаган күләмдә акчалар 

агымдагы финанс елында шәһәр округы, муниципаль район бюджеты кеременә кире 

кайтарылырга мөмкин, алар элегрәк, күрсәтелгән башка бюджетара трансфертларны 

бирү максатларына туры килә торган шәһәр округы, муниципаль район бюджеты 

чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итү өчен бирелгән иде. 

Әгәр әлеге Нигезләмә нигезендә алынган башка бюджетара трансфертларның 

кулланылмаган калдыгы Татарстан Республикасы бюджеты кеременә күчерелмәгән 

очракта, әлеге акчалар, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан 

билгеләнгән гомуми таләпләрне үтәп, Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы билгеләгән тәртиптә Татарстан Республикасы бюджеты кеременә 

түләтелергә тиеш. 

4.13. Вәкаләтле орган һәм вазыйфаи затлар, законнар нигезендә, тапшырыла 

торган хисап белешмәләренең дөрес булмавы һәм башка бюджетара трансфертлар 

бирү шартларын үтәү өчен җаваплы. 

4.14. Башка бюджетара трансфертлар бирү шартларын бозган очракта, тиешле 

акчалар Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән тәртиптә Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә күчерелергә тиеш. 

4.15. Әлеге Нигезләмә нигезендә бирелгән башка бюджетара трансфертларның 

максатчан кулланылышын закон нигезендә Татарстан Республикасы министрлыгы 

һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы контрольдә тота.». 

2. Әлеге карар 2020 елга (2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына) 

Татарстан Республикасы бюджет системасы бюджетларын төзегәндә һәм үтәгәндә 

барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата кулланыла дип билгеләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


