


 

ФИНАНС БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ ЧЫГАНАГЫ МАКСАТЧАН 

БИЛГЕЛӘНЕШТӘГЕ СУБСИДИЯЛӘР, СУБВЕНЦИЯЛӘР ҺӘМ БАШКА 

БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР БУЛГАН АВЫЛ ҖИРЛЕКЛӘРЕ 

БЮДЖЕТЛАРЫНА КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БЮДЖЕТЫННАН   

БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР БИРҮ ТӘРТИБЕ,  

МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ ШАРТЛАРЫ   

 

  1 БҮЛЕК. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

 

1. Әлеге Карар финанс белән тәэмин итү чыганагы максатчан билгеләнештәге 

субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар булган авыл 

җирлекләре бюджетларына Кайбыч муниципаль районы бюджетыннан, Татарстан 

Республикасы бюджетыннан (алга таба - муниципаль район бюджеты) бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибе, максатлары һәм шартларын билгели.   

 

2 БҮЛЕК.  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  БЮДЖЕТЫННАН  БИРЕЛӘ 

ТОРГАН  БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР 

 

1. Муниципаль район бюджетыннан бюджетара трансфертлар түбәндәге 

формада бирелә: 

1) Кайбыч муниципаль районы составына керүче авыл җирлекләренең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә муниципаль район бюджеты составында төзелә торган 

авыл җирлекләренә район финанс ярдәме фондыннан дотацияләр;  

2) авыл җирлекләре бюджетларының баланслылыгын тәэмин итү чараларына 

ярдәм итүгә авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар;  

3) Россия Федерациясе Бюджет кодексының 133 статьясында билгеләнгән 

очракларда субвенцияләр; 

4) Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.2 статьясында билгеләнгән 

очракларда субсидияләр; 

5) башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган, шул исәптән региональ һәм 

муниципаль программалар буенча аерым чараларны үтәүгә башка бюджетара 

трансфертлар;  

6) төзелгән килешүләр нигезендә авыл җирлекләре дәрәҗәсенә тапшырганда 

муниципаль районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруга авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган башка 

бюджетара трансфертлар. 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

3 БҮЛЕК.  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  БЮДЖЕТЫННАН  БЮДЖЕТАРА 

ТРАНСФЕРТЛАР БИРҮНЕҢ ТӘРТИБЕ ҺӘМ МАКСАТЛАРЫ   

 

1) Дотация бирү максаты: 

Бюджет кодексының 137 статьясы нигезендә, җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр (алга таба бу бүлектә - дотацияләр) Кайбыч 

муниципаль районы авыл җирлекләренең финанс мөмкинлекләрен тигезләү 

максатларында, җирле үзидарә органнары тарафыннан җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда Кайбыч муниципаль районы 

бюджетында карала. 

Кайбыч муниципаль районы бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр Кайбыч муниципаль районы составына керүче 

җирлекләргә Россия Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексы таләпләре нигезендә кабул ителә торган чираттагы финанс елына 

һәм план чорына бюджет турында Кайбыч муниципаль районы Советы карары 

нигезендә бирелә. 

Авыл җирлекләренең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр 

муниципаль район бюджетыннан авыл җирлекләренә финанс ярдәме район фондын 

төзиләр. 

Авыл җирлекләренең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотация күләме 

муниципаль район бюджетыннан исәпләү методикасы нигезендә  Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексының 44.9 статьясы таянып билгеләнә. (1 нче 

кушымта). 

Кайбыч муниципаль районы бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләрнең гомуми күләмен билгеләү һәм бүлү тәртибе 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 

таләпләре нигезендә билгеләнә. 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр күләме һәм 

аларны бүлү Кайбыч муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына һәм 

план чорына муниципаль район бюджеты турындагы Карары белән раслана. 

Кайбыч муниципаль районы бюджеты проекты чираттагы финанс елына һәм 

план чорына расланса, план чорына авыл җирлекләре арасында бүленмәгән 

дотацияләр күләмен муниципаль район бюджетыннан тигезләүгә дотацияләр 

күләмен план чорының беренче елына расланган күрсәтелгән дотацияләрнең гомуми 

күләменең 20 процентыннан артмаган һәм план чорының икенче елына расланган 

әлеге дотацияләрнең гомуми күләменең 20 проценттан артмаган күләмен раслау 

рөхсәт ителә. 

   Россия Федерациясе Бюджет кодексының 137 статьясындагы 5 пунктында 

билгеләнгән тәртиптә бирелә торган дотацияләрдән тыш, җирлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә хисаплы бюджет тәэмин ителеше әлеге муниципаль 

районның авыл җирлекләренең исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен тигезләү 

критерие буларак билгеләнгән дәрәҗәдән артмаган авыл җирлекләренә бирелә. 

   Җирлекләрнең хисап бюджет тәэмин ителеше бер кешегә салым керемнәре 

нисбәте белән билгеләнә, алар салым базасыннан (салым потенциалыннан) чыгып,  

 



 

авыл җирлеге бюджеты тарафыннан алынырга мөмкин, һәм, халык структурасында 

аермаларны, социаль-икътисадый, климат, географик һәм башка объектив 

факторларны һәм муниципаль хезмәтләрне бер кешегә исәпләгәндә күрсәтү бәясенә 

йогынты ясый торган шартларны исәпкә алып, Кайбыч муниципаль районы 

җирлекләре буенча уртача шундый ук күрсәткечне алырга мөмкин. 

Исәпләнә торган бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе авыл җирлекләрендә авыл 

җирлекләренең салым керемнәре, бюджет хезмәтләре исемлеген һәм бер кешегә 

исәпләгәндә муниципаль хезмәтләр күрсәтү бәясенә йогынты ясый торган 

факторларны һәм шартларны характерлый торган күрсәткечләрне чагыштыруны 

тәэмин итә торган бердәм методика буенча билгеләнә һәм авыл җирлекләре буенча 

авыл җирлекләре өчен аерым билгеләнә ала.       

Җирлекләрнең исәпләнә торган бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен 

билгеләгәндә, хисап чорындагы факттагы керемнәр һәм чыгымнар күрсәткечләрен 

һәм (яисә) фаразлана торган керемнәр һәм чыгымнар күрсәткечләрен куллану рөхсәт 

ителми. 

В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 статьи 142.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансовый орган  Кайбицкого 

муниципального района вправе заключать с главами  сельских поселений района, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Кайбицкого муниципального района, соглашения, которыми 

предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые 

указаны в настоящем пункте, устанавливаются нормативный документом 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района. 

2) Кайбыч муниципаль районы бюджетыннан  авыл җирлекләре 

бюджетларының баланслылыгын тәэмин итү чараларына ярдәм итүгә авыл 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар (алга 

таба - авыл җирлекләре бюджетларының баланслануын тәэмин итүгә башка 

бюджетара трансфертлар) Татарстан Республикасы бюджетының үз керемнәре (алга 

таба - муниципаль район бюджеты) һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр исәбеннән бирелә.  

 Билгеләнгән тәртип нигезендә бирелә торган авыл җирлекләре 

бюджетларының баланслылыгын тәэмин итүгә башка бюджетара трансфертларны 

бүлү Кайбыч муниципаль Советы Карары белән чираттагы финанс елына һәм план 

чорына бюджет турында раслана.  

Авыл җирлекләре бюджетларының нисбәтлелеген тәэмин итүгә башка 

бюджетара трансфертлар әгәр җирлекнең исәп-хисап керемнәре, муниципаль район 

бюджетыннан авыл җирлекләренең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләрне исәпкә алып, исәп-хисап керемнәрен максималь дәрәҗәдә җиткерү 

дәрәҗәдә алып, исәп-хисап чыгымнарын фаразлаудан түбән булса,авыл 

җирлекләренең фаразланган исәп-хисап керемнәрен аларның чираттагы финанс 

елына чыгымнарын фаразлауга карата аларның чыгымнарын мөмкин кадәр 

максималь дәрәҗәгә җиткерү һәм үзләренең чыгым йөкләмәләрен гамәлгә ашыру 

өчен җирлекләргә өстәмә финанс ярдәме күрсәтү максатыннан бирелә. 

 



 

Авыл җирлекләренең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен муниципаль район 

бюджетыннан тигезләүгә дотацияләүне һәм авыл җирлекләренең җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрен хәл итүгә бәйле исәп-хисап чыгымнарын исәпкә алып, чираттагы 

финанс елында җирлекнең хисап керемнәре күрсәтелгән максималь дәрәҗәдән 

артып киткән очракта, авыл җирлекләре бюджетларының баланслылыгын тәэмин 

итүгә муниципаль район бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелми.  

3) Россия Федерациясе Бюджет кодексының 133 статьясы нигезендә авыл 

җирлекләре бюджетларына субвенцияләр бирелергә мөмкин. 

Аның максаты: Россия Федерациясенең яисә Россия Федерациясе субъектының 

тапшырылган вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанс белән тәэмин итү. 

Җирлекләр бюджетлары арасында субвенцияләрне бүлү Кайбыч муниципаль 

районы Советының чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджет турындагы 

Карары белән раслана. 

Аерым чыгым йөкләмәләрен үтәүгә бирелә торган җирлекләр бюджетларына 

субвенцияләр җирлек бюджетына күчерелә һәм законнарда билгеләнгән тәртиптә 

чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү чыганагы булып тора. 

Җирлекләр бюджетларына субвенцияләр, тиешле йөкләмәләрне үтәүгә бюджет 

ассигнованиеләрен формалаштыру нормативларын исәпкә алып, бердәм методика 

буенча җирлекләр арасында бүленә. 

4) Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.3 статьясы нигезендә Кайбыч 

муниципаль районы авыл җирлекләре бюджетларына Кайбыч муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирелергә мөмкин. 

Аның максаты: җирле үзидарә органнарының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү буенча вәкаләтләрен үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

чираттагы финанс елына һәм план чорына Кайбыч муниципаль районы Советы 

Карары белән раслана торган финанслау. 

Субсидияләрне максатчан билгеләү, финанслауга субсидияләр каралган 

Кайбыч муниципаль районы җирлекләренең чыгым йөкләмәләреннән чыгып, 

субсидияләр һәм килешүләр бирү кагыйдәләре белән билгеләнә.  

5) Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган, шул исәптән авыл җирлекләре 

дәрәҗәсендә чыгымнарның аерым төрләрен гамәлгә ашыру өчен региональ һәм 

муниципаль программалар буенча аерым чараларны үтәүгә бирелүче акчалар  район 

һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан тапшырылган акчалар күләменнән 

күчерелә. 

Авыл җирлекләре бюджетларына муниципаль район бюджетыннан тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар күләме һәм авыл җирлекләре арасында бүлү 

билгеләнгән тәртиптә һәм билгеләнгән методика нигезендә гамәлгә ашырыла. 

6) Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасының тиешле законнары, авыл 

җирлекләре бюджетларына таләпләре нигезендә кабул ителә торган Кайбыч 

муниципаль районы Советының муниципаль хокукый актларында каралган 

очракларда һәм тәртиптә, төзелгән килешүләр нигезендә муниципаль районның 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга муниципаль  

район бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелергә мөмкин.  



 Авыл җирлекләре бюджетларына муниципаль район бюджетыннан тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертлар күләме һәм авыл җирлекләре арасында бүлү 

билгеләнгән тәртиптә һәм билгеләнгән методика нигезендә гамәлгә ашырыла. 

 Муниципаль район бюджетыннан авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар күләме Кайбыч муниципаль районы Советының 

чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджеты турындагы 

Карары, шулай ук Кайбыч муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына 

муниципаль район бюджеты турындагы Карарга үзгәрешләр кертү хакында 

Карарлары белән билгеләнә. 

 
III БҮЛЕК. БЮДЖЕТАРА ТРАНСФЕРТЛАР БИРҮ ШАРТЛАРЫ 

   

    Муниципаль район бюджетыннан авыл җирлекләре бюджетларына 

бюджетара трансфертлар, төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бүтән бюджетара 

трансфертлардан тыш Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бюджет 

законнарын, салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнарын 

үтәгән очракта бирелә. 

    Авыл җирлекләре Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бюджет 

законнарын, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 136 статьясында муниципаль 

берәмлекләр өчен билгеләнгән чикләүләрне, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 92.1 статьясындагы 3 пунктында билгеләнгән чик күрсәткечләрне 

бозганда, бюджетара трансфертлар бирү максатларын үтәмәгәндә, бюджетара 

трансфертлар бирү Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы тарафыннан туктатылып тора.  

   Муниципаль район бюджетыннан авыл җирлекләре бюджетларына 

бюджетара трансфертлар бирү, муниципаль район бюджетының финанс 

мөмкинлекләре һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр, 

субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар булганда, муниципаль район 

бюджетының үз керемнәре исәбеннән гамәлгә ашырыла, шул исәптән бюджет 

тәэмин ителешен тигезләү максатларында авыл җирлекләре бюджетларына 

дотацияләр бирү. 

   Агымдагы финанс елында күрсәтелгән максатларга тотылмаган максатчан 

билгеләнештәге бюджетара трансфертларның калган өлешләре шул ук максатларга 

йә чираттагы финанс елында файдаланылырга тиеш, йә Кайбыч муниципаль районы 

Советы Карары нигезендә чираттагы финанс елына муниципаль район бюджетына 

кайтарылырга тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                       1 нче кушымта 
   

  Кайбыч муниципаль районы составына керүче 

ҖИРЛЕКЛӘРГӘ РАЙОН ФИНАНС ЯРДӘМЕ ФОНДЫННАН  

ДОТАЦИЯЛӘР БҮЛҮ  

методикасы 

 

1. Җирлекләргә район финанс ярдәме фонды акчалары (алга таба - ҖРФЯФ) 

муниципаль район составына керүче җирлекләр арасында җирлекләрнең бюджет 

тәэмин ителеше дәрәҗәсен һәм муниципаль районның барлык җирлекләре буенча 

шундый ук урта күрсәткечне чагыштыру нигезендә бүленә. 

2. Җирлекнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе аның салым 

потенциалы муниципаль район составына керүче барлык җирлекләр буенча, бер 

кешегә исәпләгәндә, бюджет хезмәтләре күрсәтү бәясенә йогынты ясый торган 

объектив факторларны һәм шартларны исәпкә алып исәпләнгән шундый ук 

күрсәткечкә нисбәте буларак исәпләнә. j-нчы җирлекнең исәп-хисап бюджет тәэмин 

ителеше дәрәҗәсе түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

монда: 

 - j-нчы җирлекнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе; 

УНПj - j-нчы җирлекнең салым потенциалы; 

ИБРj - Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 6 нчы кушымтасында 

билгеләнгән тәртип нигезендә исәпкә алына торган j-җирлекнең бюджет чыгымнары 

индексы; 

Чj - j-нчы җирлек халкы саны; 

n - муниципаль район җирлекләре саны. 

3. Муниципаль район авыл җирлегенең шартлы салым потенциалы түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

УНПj = kj x УНП, 

монда: 

УНПj - j-нчы җирлекнең шартлы салым потенциалы; 

УНП - Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 7 нче кушымтасында 

билгеләнгән тәртип нигезендә муниципаль районның шартлы салым потенциалы; 

kj - j-җирлекнең салым потенциалында шартлы салым потенциалы өлешен 

исәпкә ала торган коэффициент. 
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4. Дотацияләр катнаш ысул белән бүленә. Дотацияләрнең беренче өлеше исәп-

хисап бюджет тәэмин ителешен пропорциональ тигезләү методын кулланып бүленә, 

икенче өлеше - тигезләү методын кулланып, «гарантияләнгән минимумга» кадәр. 

 

 

 

монда: 

Dj -  муниципаль район бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияләрнең гомуми күләме; 

 

 -  бүлүе пропорциональ тигезләү ысулы белән бүленә торган j җирлеккә 

дотацияләр өлеше күләме; 

 -  бүленүе тигезләү методы белән «гарантияләнгән минимумга» кадәр 

тигезләү ысулы белән билгеләнә торган j-җирлеккә дотацияләр өлеше күләме. 

5. Теге яисә бу ысул белән бүленә торган дотацияләр өлешләре арасындагы 

мөнәсәбәтләр ел саен муниципаль район бюджеты проектын чираттагы финанс 

елына төзегәндә (чираттагы финанс елына һәм план чорына) билгеләнә. 

6. Исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен пропорциональ тигезләү методын 

кулланып, дотацияләр өлешен бүлү түбәндәге формула буенча гамәлгә ашырыла: 

 

 

 

монда: 

 -  пропорциональ тигезләү ысулы белән бүленә торган j-җирлеккә 

дотацияләр өлешенең күләме; 

dПП -  пропорциональ тигезләү методыннан файдаланып бүленә торган 

дотацияләр өлеше; 

VD - дотацияләрнең гомуми күләме;  

 Hj - җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләү критерие буларак 

билгеләнгән хисаплы бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсенә ирешү өчен кирәкле 

чаралар күләме; 

H - җирлекләрнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен тигезләү критерие 

буларак билгеләнгән исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсенә ирешү өчен 

кирәкле чаралар күләме. 

7. j җирлекнең җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләү критерие 

буларак билгеләнгән исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсенә ирешү өчен 

кирәкле чаралар күләмен түбәндәге формула буенча билгеләү: 
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монда: 

Hj - j җирлекләрнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен тигезләү критерие 

буларак билгеләнгән хисаплы бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсенә ирешү өчен 

кирәкле чаралар күләме; 

ИБРj - Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 6 нчы кушымтасында 

билгеләнгән тәртип нигезендә исәпкә алына торган j-җирлекнең бюджет чыгымнары 

индексы; 

Чj - j-нчы җирлек халкы саны; 

К - җирлекләрнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен тигезләү критерийлары; 

 -j җирлекнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе; 

УНПj - j-нчы җирлекнең шартлы салым потенциалы; 

n - муниципаль район җирлекләре саны. 

 8. Җирлекләрнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен тигезләү критерийлары, 

җирлекләрнең суммар ихтыяҗларын һәм керем мөмкинлекләрен бәяләүдәге 

аерманы исәпкә алып, чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план 

чорына) муниципаль район бюджеты проектын төзегәндә ел саен билгеләнә. 

9. Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен хисаплы бюджет тәэмин ителешен 

тигезләү критерие буларак билгеләнгән исәп-хисап бюджет тәэмин ителешен 

дәрәҗәсенә ирешү өчен җитмәгән акчаларның күләме бары тик хисаплы бюджет 

тәэмин ителешен тигезләү критериеннән кимрәк булган җирлекләргә генә 

исәпләнелә. 

10. Дотацияләрнең беренче өлешен бүлгәннән соң җирлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешенең ирешелгән дәрәҗәсе билгеләнә. 

 

 

монда: 

 - дотацияләрнең беренче өлеше бүленеп бирелгәннән соң, әлеге җирлекнең 

исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе; 

БОj - дотацияләр бүлүгә кадәр j-җирлекнең исәп-хисап бюджет тәэмин ителеше 

дәрәҗәсе; 
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Hj - j-авылга дотацияләрнең беренче өлеше күләме; 

ИБРj - Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 6 нчы кушымтасында 

билгеләнгән тәртип нигезендә исәпкә алына торган j-җирлекнең бюджет чыгымнары 

индексы; 

Чj - j-нчы җирлек халкы саны; 

УНПj - j-нчы җирлекнең шартлы салым потенциалы; 

n - муниципаль район җирлекләре саны. 

11. Тигезләү методын кулланып, дотацияләр өлешен «гарантияләнгән 

минимумга» кадәр бүлү түбәндәге формула буенча гамәлгә ашырыла: 

 

 

 

монда: 

 - «гарантияләнгән минимумга» кадәр тигезләү методы белән бүленә торган 

j-җирлеккә дотацияләр өлешенең күләме; 

БО - хисаплы бюджет тәэмин ителешенең минималь дәрәҗәсе, аңа кадәр 

тигезләү башкарыла; 

* - дотацияләрнең беренче өлеше бүленгәннән соң, әлеге җирлекнең исәп-хисап 

бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсе; 

ИБРj - Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 6 нчы кушымтасында 

билгеләнгән тәртип нигезендә исәпкә алына торган j-җирлекнең бюджет чыгымнары 

индексы; 

Чj - j-нчы җирлек халкы саны; 

УНПj - j-нчы җирлекнең шартлы салым потенциалы; 

n - муниципаль район җирлекләре саны. 
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