
 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КЫЗЫЛТАУ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 
 

 КАРАРЫ  
 
 2019 ел, 8 ноябрь,                                                  N 161  

  
 

 Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Кызылтау авыл 
җирлегендҽ бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында 

  
 
"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендҽ 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Кызылтау авыл җирлеге Советы карар  
итте: 

 
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кызылтау авыл җирлегендҽ 

бюджет процессы турында нигезлҽмҽне расларга. 
 
2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 
сайтында җирлек бүлегендҽ урнаштырырга һҽм Кызылтау авыл җирлегенең мҽгълүмат 
стендларына куярга. 
 
 
Кызылтау авыл 
җирлеге башлыгы                Ш.Р.Гаффаров                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Татарстан Республикасы  
Апас муниципаль районы  

Кызылтау авылы җирлеге Советының   
8 ноябрь, 2019 ел 161 номерлы карары белҽн  

расланган   
 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Кызылтау авыл 
җирлегендҽ бюджет процессы турында нигезлҽмҽ 

 
 

Бүлек I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

1 статья. Бюджет-хокук мҿнҽсҽбҽтлҽре 
1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кызылтау авыл 

җирлегендҽ бюджет процессы турында ҽлеге Нигезлҽмҽ (алга таба - Нигезлҽмҽ) 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кызылтау авыл җирлеге җирле 
үзидарҽ органнары (алга таба - Җирлек) һҽм бюджет процессында башка катнашучылар 
эшчҽнлеген җирлек керемнҽрен формалаштыру һҽм бюджет чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру, 
муниципаль алынмаларны үтҽү, муниципаль бурычны җайга салу процессында 
регламентлаштыра;  Җирлек бюджеты проектын төзү һҽм карау, аны үтҽүне тикшереп 
тору, бюджет исҽпкҽ алуын гамҽлгҽ ашыру, бюджет хисаплылыгын төзү, карау һҽм 
раслау барышында регламентлаштыра. 

2. Җирлектҽ бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽре Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодекслары, ҽлеге Нигезлҽмҽ, Россия Федерациясе һҽм Татарстан 
Республикасы бюджет законнарының башка актлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3. Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексында (алга 
таба - Россия Федерациясе Бюджет кодексы), Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексында һҽм бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган башка федераль 
законнарда билгелҽнгҽн мҽгънҽлҽрдҽ төшенчҽлҽр һҽм терминнар кулланыла. 

 
2 статья. Җирлек бюджетының хокукый рҽвеше 

1.Җирлек бюджеты Кызылтау авыл җирлеге Советы карары формасында эшлҽнҽ 
һҽм раслана. 

 
3. статья. Җирлектҽ бюджет процессының тҿп этаплары 

Җирлектҽ бюджет процессы түбҽндҽге этапларны үз эченҽ ала: - җирлек 
бюджетының проектын төзү; - җирлекнең бюджетын карау һҽм раслау; - Җирлек 
бюджетын үтҽү; - муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру. 

 
4 статья. Җирлектҽ бюджет процессында катнашучылар 

Җирлектҽ бюджет процессында түбҽндҽгелҽр катнаша:  
- Кызылтау авыл җирлеге башлыгы (алга таба - Җирлек башлыгы);  
- Кызылтау авыл җирлеге Советы (алга таба - Җирлек советы);  
- Кызылтау авыл җирлегенең башкарма комитеты (алга таба - Җирлекнең 

башкарма комитеты);  
- Кызылтау авыл җирлегенең ревизия комиссиясе (алга таба - Җирлекнең Ревизия 

комиссиясе); бюджет акчаларының баш бүлүчелҽре (бүлүчелҽре); бюджет керемнҽренең 
баш администраторлары (администраторлары); бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларының баш администраторлары (администраторлары); бюджет акчаларын 
алучылар. 



 
5 статья. Бюджет процессында катнашучыларның бюджет вҽкалҽтлҽре  
1.Җирлек советы җирлек бюджетын һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапларны карый 

һҽм раслый, җирлек Советы үткҽрҽ торган тыңлаулар барышында һҽм депутат 
талҽплҽренҽ бҽйле рҽвештҽ бюджет үтҽлешенең аерым мҽсьҽлҽлҽрен карау барышында 
тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыра, тышкы муниципаль финанс тикшерүе органнарының 
хокукый статусын формалаштыра һҽм билгели, Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра., "Россия Федерациясе субъектлары 
дҽүлҽт хакимиятенең закон чыгару (вҽкиллекле) һҽм башкарма органнарын оештыруның 
гомуми принциплары турында" 1999 елның 6 октябрендҽге 184-ФЗ номерлы Федераль 
закон, "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия 
Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап 
органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары турында" 2011 
елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары белҽн, муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн, шулай ук 
Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Кызылтау авыл җирлеге» 
муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн билгелҽнгҽн. 

2.Җирлекнең башкарма комитеты бюджет проектын төзүне тҽэмин итҽ, аны кирҽкле 
документлар һҽм материаллар белҽн җирлек советын раслауга кертҽ, бюджетара 
трансфертларны бүлү методикасын һҽм (яисҽ) бирү тҽртибен эшли һҽм раслый, Ҽгҽр 
Татарстан Республикасы Бюджет Кодексында башкасы каралмаган булса, бюджет 
үтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын төзүне тҽэмин итҽлҽр, бюджет үтҽлеше турында 
хисапны җирлек Советы раславына тапшыралар, муниципаль бурыч белҽн идарҽ итүне 
тҽэмин итҽлҽр, башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыралар., билгеле бер Бюджет кодексы, 
Татарстан Республикасы һҽм (яки) кабул ителгҽн, аның нигезендҽ норматив хокукый 
актларда (муниципаль хокукый актларда) теркҽүнең бюджет правоотношения. 

3.Бюджет акчаларын баш бүлүче түбҽндҽге бюджет вҽкалҽтлҽренҽ ия: 
1) расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 

нигезендҽ бюджет акчаларын файдалануның нҽтиҗҽлелеген, адреслылыгын һҽм 
максатчан характерын тҽэмин итҽ;; 

2) үзенҽ буйсынган бюджет акчаларын алучылар һҽм аннан файдаланучылар 
исемлеген төзи;; 

3) расланган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет ассигнованиелҽре 
чиклҽрендҽ үтҽлергҽ тиешле чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бара; 

4) бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамҽлгҽ ашыра, бюджет 
ассигнованиелҽренең нигезлҽнүен тҽшкил итҽ; 

5) бюджет язмасын төзи, раслый һҽм алып бара, бюджет ассигнованиелҽрен, 
бюджет йөклҽмҽлҽренең лимитларын ведомство карамагындагы бүлүчелҽргҽ һҽм 
бюджет акчаларын алучыларга бүлҽ һҽм бюджетның тиешле өлешен үти.; 

6) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын Формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча 
тҽкъдимнҽр кертҽ; 

7) җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ; 
8) казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның бюджет 

сметаларын раслау тҽртибен билгели; 
9) муниципаль биремнҽр төзи һҽм раслый; 
10) максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽрне, субвенциялҽрне 

һҽм башка бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
белҽн билгелҽнгҽн башка субсидиялҽрне һҽм бюджет инвестициялҽрен алучылар 
тарафыннан бирелгҽндҽ билгелҽнгҽн шартларны, максатларны һҽм тҽртиплҽрне үтҽүне 
тҽэмин итҽ; 



12) бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет Хисабын формалаштыра; 
12.1) җирлек исеменнҽн аңа караган бюджет акчаларын алучыларның акчалата 

йөклҽмҽлҽре буенча җавап бирҽ; 
13) бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган РФ Бюджет кодексы һҽм аның 

нигезендҽ кабул ителҽ торган норматив хокукый актларда (муниципаль хокукый актларда) 
билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

4.Бюджет акчаларын бүлүче түбҽндҽге бюджет вҽкалҽтлҽренҽ ия: 
1)тиешле бюджет чыгымнарын планлаштыруны гамҽлгҽ ашыра; 
2)бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын ведомство 

карамагындагы бүлүчелҽргҽ һҽм (яки) бюджет акчаларын алучыларга бүлҽ һҽм 
бюджетның тиешле өлешен үти; 

3) бюджет язмасын Формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча үз карамагындагы бюджет 
акчаларын баш бүлүчегҽ тҽкъдимнҽр кертҽ; 

3.1)максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽрне, субвенциялҽрне 
һҽм башка бюджетара трансфертларны, шулай ук ҽлеге Кодекста билгелҽнгҽн башка 
субсидиялҽрне һҽм бюджет инвестициялҽрен алучылар тарафыннан бирелгҽндҽ 
билгелҽнгҽн шартларны, максатларны һҽм тҽртипне үтҽүне тҽэмин итҽ; 

4) бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ 
бюджет акчаларын баш бүлүченең үз карамагындагы аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен 
гамҽлгҽ ашыра. 

5.Җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүче авыл җирлеге исеменнҽн җирлеккҽ 
карата дҽгъвалар буенча җавап бирүче вҽкиле буларак чыгыш ясый: 

1) җирле үзидарҽ органнарының яисҽ ҽлеге органнарның вазыйфаи затларының 
законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) нҽтиҗҽсендҽ физик затка яисҽ юридик затка, шул 
исҽптҽн законга яисҽ башка хокукый актка туры килми торган җирле үзидарҽ органнары 
актларын чыгару нҽтиҗҽсендҽ китерелгҽн зыянны каплау турында; 

2) казна учреждениесе булып торучы бюджет акчаларын алучыга җиткерелгҽн 
бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары җитҽрлек булмаганда, аның акчалата йөклҽмҽлҽрен 
үтҽү өчен тапшырыла торган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары җитҽрлек булмаганда.; 

3)Федераль закон нигезендҽ җирлек мҽнфҽгатьлҽрен Россия Федерациясе Бюджет 
законнары нигезендҽ җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүченең вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 
ашыручы орган тҽкъдим итҽ торган башка дҽгъвалар буенча. 

6.Бюджет керемнҽренең баш администраторы түбҽндҽге бюджет вҽкалҽтлҽренҽ 
ия: 

бюджет керемнҽре администраторлары исемлеген төзи; 
* урта сроклы финанс планын һҽм (яки) бюджет проектын төзү өчен кирҽкле 

белешмҽлҽр бирҽ;; 
касса планын төзү һҽм алып бару өчен мҽгълүмат бирҽ; 
бюджет керемнҽре баш администраторының бюджет Хисабын формалаштыра һҽм 

тапшыра; 
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽре чыганаклары 

исемлеге нигезендҽ бюджет керемнҽре чыганаклары реестрын алып бара; 
Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн мондый методикага 

карата гомуми талҽплҽр нигезендҽ бюджетка керемнҽрне фаразлау методикасын раслый; 
* РФ Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган, бюджет-хокук 

мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган норматив хокукый актларда (муниципаль хокукый 
актларда) билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

7.Бюджет керемнҽре администраторы түбҽндҽге бюджет вҽкалҽтлҽренҽ ия: 
* бюджетка түлҽүлҽр, пенялар һҽм алар буенча штрафларны исҽплҽү, исҽпкҽ алу 

һҽм аларның дөреслегенҽ, тулы һҽм үз вакытында башкарылуын контрольдҽ тотуны 
гамҽлгҽ ашыра; 



бюджетка түлҽүлҽр, пенялар һҽм штрафлар буенча бурычларны түлҽттерүне 
гамҽлгҽ ашыра; 

бюджетка, пеняларга һҽм штрафларга артык түлҽнгҽн (алынган) түлҽүлҽрне, 
шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган өчен процентларны һҽм артык 
алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентларны кире кайтару турында Карар кабул итҽ 
һҽм, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кире 
кайтаруны гамҽлгҽ ашыру өчен, Федераль казначылык органына йөклҽмҽ бирҽ.; 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түлҽүлҽрне зачет 
(төгҽллҽштерү) турында Карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык органына хҽбҽрнамҽ 
тапшыра; 

бюджет керемнҽренең баш администраторы тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм 
тҽртиптҽ бюджет керемнҽренең баш администраторына бюджет керемнҽренең тиешле 
баш администраторы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле белешмҽлҽрне һҽм 
бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра; 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр өчен физик һҽм юридик затлар тарафыннан 
акча түлҽү, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽрен 
формалаштыру чыганагы булган башка түлҽүлҽр өчен кирҽкле мҽгълүматны "Дҽүлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль 
түлҽүлҽр турында Дҽүлҽт Мҽгълүмат Системасына бирҽ"; 

бюджетка түлҽүлҽр буенча бурычларны түлҽттерүгҽ өметсез дип тану турында 
Карар кабул итҽ; 

* РФ Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган, бюджет-хокук 
мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган норматив хокукый актларда (муниципаль хокукый 
актларда) билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

8.Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторы түбҽндҽге 
бюджет вҽкалҽтлҽренҽ ия: 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары исемлеген төзи; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне һҽм түлҽүлҽрне 

планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын түлҽү өчен билгелҽнгҽн 

ассигнованиелҽрне аның карамагына бүлеп бирелгҽн ассигнованиелҽрдҽн 
файдалануның адреслылыгын һҽм максатчан характерын тҽэмин итҽ; 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторларына караган бюджет 
ассигнованиелҽрен бүлҽ һҽм бюджетның тиешле өлешен башкара; 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторының бюджет 
Хисабын формалаштыра; 

Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн мондый методикага 
карата гомуми талҽплҽр нигезендҽ бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча 
керемнҽрне фаразлау методикасын раслый; 

бюджет ассигнованиелҽренең нигезлҽнүен тҽшкил итҽ. 
9.Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы түбҽндҽге бюджет 

вҽкалҽтлҽренҽ ия: 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне һҽм түлҽүлҽрне 

планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының бюджетка үз вакытында һҽм тулы 

күлҽмдҽ керүен контрольдҽ тота; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджетка керүлҽрне һҽм 

түлҽүлҽрне тҽэмин итҽ; 
бюджет Хисабын формалаштыра һҽм тапшыра; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының тиешле баш администраторы 

тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ бюджет кытлыгын финанслау 



чыганаклары баш администраторының аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, 
аның карамагында булган бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш 
администраторының аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра; 

Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган, 
бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган норматив хокукый актларда 
(муниципаль хокукый актларда) билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра 

10.Җирлекнең ревизия комиссиясе бюджет вҽкалҽтлҽрен башкара: 
аудиту нҽтиҗҽлелеген, направленному билгелҽүгҽ экономности һҽм нҽтиҗҽлелеген 

бюджет чараларын куллануны; 
җирлек бюджеты турындагы карар проектларын, шул исҽптҽн бюджет 

күрсҽткечлҽренең (параметрларының һҽм характеристикаларының) нигезле булуын 
тикшерү; 

муниципаль программаларга экспертиза; 
бюджет процессын анализлау һҽм мониторинглау, шул исҽптҽн бюджет 

процессында ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү һҽм Россия Федерациясе бюджет 
законнарын камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү; 

бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бюджет керемнҽренең Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 
администраторлары (алга таба-бюджет акчаларының Баш администраторлары) эчке 
финанс аудитын гамҽлгҽ ашыруны камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү; 

"Россия Федерациясе Хисап палатасы турында" 2013 елның 5 апрелендҽге 41-ФЗ 
номерлы Федераль законда һҽм "Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль 
берҽмлеклҽрнең контроль-хисап органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең 
гомуми принциплары турында"2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы Федераль 
законда билгелҽнгҽн башка мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алыштылар. 

11.Бюджет акчаларын алучылар: 
1. Бюджет акчаларын алучы түбҽндҽге бюджет вҽкалҽтлҽренҽ ия: 
1) бюджет сметасын төзи һҽм башкара; 
2) җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм (яисҽ) бюджет 

ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итҽ һҽм (яисҽ) үти; 
3) үзенҽ каралган бюджет ассигнованиелҽреннҽн файдалануның нҽтиҗҽлелеген, 

максатчан характерын тҽэмин итҽ; 
4) бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ (бүлүчегҽ) бюджет язмасын үзгҽртү буенча 

тиешле тҽкъдимнҽр кертҽ; 
5) бюджет исҽбен алып бара (бюджет исҽбен алып баруны тҽэмин итҽ); 
6) бюджет хисаплылыгын төзи (бюджет хисаплылыгын формалаштыруны тҽэмин 

итҽ) һҽм бюджет акчаларын алучының бюджет хисаплылыгын бюджет акчаларын тиешле 
баш бүлүчегҽ (бүлүчегҽ) тапшыра; 

7) бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган РФ Бюджет кодексы һҽм аның 
нигезендҽ кабул ителгҽн норматив хокукый актларда (муниципаль хокукый актларда) 
билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 
 6 статья. Җирлек бюджеты керемнҽре.  

1.Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар 
һҽм җыемнар турындагы законнар, башка мҽҗбүри түлҽүлҽр турындагы законнар 
нигезендҽ формалаша. 

 
7 статья. Җирлек бюджеты чыгымнары. 

1.Җирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дҽүлҽт хакимияте 
органнары, Россия Федерациясе субъектлары дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле 
үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен Россия Федерациясе законнары, халыкара һҽм башка 
шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ чираттагы финанс елында һҽм план чорында 



җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн үтҽлергҽ тиешле Россия Федерациясе 
законнарында билгелҽнгҽн чыгым йөклҽмҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 
 8 статья. Җирлек бюджеты дефициты.  

1.Җирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган түлҽүлҽрнең һҽм (яисҽ) 
түлҽүлҽрнең өстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽреннҽн керемнҽрнең расланган 
күлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты керемнҽренең расланган еллык гомуми 
күлҽменең 10 процентыннан артмаска тиеш. 
Бюджет турында җирлек Советы карары белҽн җирлек милкендҽге акциялҽрне сатудан 
һҽм капиталда катнашуның башка рҽвешлҽреннҽн керемнҽр кытлыгын финанслау 
чыганаклары составында расланган очракта һҽм (яисҽ) җирле бюджет акчаларын исҽпкҽ 
алу счетларында калган акчалар кимү очрагында җирле бюджет кытлыгы күрсҽтелгҽн 
керемнҽр суммасы һҽм җирле бюджет акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчалар 
күлҽме чиклҽрендҽ ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрдҽн артып китҽргҽ мөмкин. 
2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап күрсҽткечлҽре буенча барлыкка 
килгҽн җирлек бюджеты дефициты РФ Бюджет кодексының 92.1 статьясындагы 3 
пунктында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽргҽ туры килергҽ тиеш. 
 

9 статья . Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары. 
1.Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертелҽ: 
номиналь бҽясе Россия Федерациясе валютасында күрсҽтелгҽн муниципаль 

кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштырудан килгҽн акчалар һҽм аларны түлҽүгҽ юнҽлдерелгҽн 
акчалар арасындагы аерма; 

җирлек арасында Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларының җҽлеп 
ителгҽн һҽм түлҽнгҽн кредитлары арасындагы аерма; 

җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм 
түлҽнгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма җирлек бюджетына Россия Федерациясе 
бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелгҽн бюджет кредитлары 
арасындагы аерма (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендҽ); 

тиешле финанс елы дҽвамында җирле бюджет акчаларын исҽпкҽ алу счетларында 
калган акчаларны үзгҽртү; 

җирле бюджет кытлыгын эчке финанслауның бүтҽн чыганаклары.           
2.Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның башка чыганаклары составына 

кертелҽ: 
керемнҽр сатудан акциялҽр һҽм башка формаларын капиталында катнашу, җирлек 

милкендҽге; 
җирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы; 
Гарант тарафыннан муниципаль гарантиялҽрне үтҽү гарантның принципалга 

карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килүгҽ китерсҽ йҽ бенефициарның принципалга 
карата талҽп хокукы гарантка юл кую белҽн бҽйле очракта, җирлек гарантиялҽрен үтҽүгҽ 
Россия Федерациясе валютасында җибҽрелҽ торган акчалар күлҽме; 

җирлекнең башка бурыч йөклҽмҽлҽрен Россия Федерациясе валютасында түлҽүгҽ 
җибҽрелҽ торган акчалар күлҽме; 

җирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгҽн бюджет кредитларын кире 
кайтарудан алынган акчалар белҽн җирлек бюджетының юридик затларга бирелгҽн 
бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма юридик затларга Россия Федерациясе 
валютасында бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы; 

җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар белҽн 
җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына 



бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ); 

җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счеттан күчерелгҽн акчалар 
һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счетка күчерелгҽн акчалар 
арасындагы аерма-җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счетта. 

3.Агымдагы финанс елы башына җирлек бюджеты акчалары (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ) 
агымдагы финанс елы башына муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиелҽре 
күлҽмендҽ муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиелҽре күлҽмендҽ агымдагы 
финанс елында муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиелҽрен арттыруга, шулай 
ук җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ торган күлҽмдҽ агымдагы финанс елында 
вакытлыча касса өзеклеклҽрен каплауга һҽм район исеменнҽн төзелгҽн товарлар белҽн 
тҽэмин итүгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ, финанс хисап елында финанс 
хисап елында бирелүе күрсҽтелгҽн субсидиялҽр алучыларның финанс тҽэминаты 
чыганагы булган акчалата йөклҽмҽлҽрен җирлек бюджеты турындагы карарда каралган 
очракларда файдаланылмаган бюджет ассигнованиелҽренең калдыгы суммасыннан 
артмаган күлҽмдҽ түлҽү өчен кирҽкле сумма чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырылган юридик 
затларга субсидиялҽр бирүгҽ бюджет ассигнованиелҽре каралган. 

4.Җирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертелҽ: 
максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннҽн чит 

ил валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм җирлек тарафыннан түлҽнгҽн бюджет кредитлары 
арасындагы аерма; 

муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан үтҽү гарантның принципалга 
карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килүгҽ китерсҽ, максатчан чит ил кредитларын 
куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелгҽн җирлекнең муниципаль 
гарантиялҽрен үтҽүгҽ җибҽрелҽ торган акчалар күлҽме. 

 
10 статья. Муниципаль бурыч алулар һҽм муниципаль бурыч 

1. Муниципаль бурыч алулар дигҽндҽ җирлек исеменнҽн муниципаль кыйммҽтле 
кҽгазьлҽрне урнаштыру юлы белҽн һҽм кредитлар рҽвешендҽ җирлек бюджетына заем 
акчаларын җҽлеп итү күздҽ тотыла. 

2.Муниципаль эчке бурыч алулар дигҽндҽ муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне 
урнаштыру юлы белҽн һҽм Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларыннан һҽм кредит оешмаларыннан авыл җирлеге исеменнҽн җирлек 
бюджетына заем акчаларын җҽлеп итү аңлашыла, алар буенча Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгҽн бурыч йөклҽмҽлҽре барлыкка килҽ. 

3.Муниципаль эчке бурыч алулар җирлек бюджеты кытлыгын финанслау, шулай ук 
җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽрен түлҽү, финанс елы дҽвамында җирлек бюджеты 
счетларында калган акчаларны тулыландыру максатларында гамҽлгҽ ашырыла. 

4.Муниципаль тышкы бурыч алулар дигҽндҽ, Россия Федерациясе тарафыннан 
максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җирлек исеменнҽн җирлек 
бюджетына федераль бюджеттан кредитлар җҽлеп итү күздҽ тотыла, алар буенча 
җирлекнең чит ил валютасында белдерелгҽн бурыч йөклҽмҽлҽре барлыкка килҽ. 

5.Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына һҽм план чорына 
Россия Федерациясенең Дҽүлҽт тышкы бурыч алулары программасына кертелгҽн 
проектларны финанслау максатларында гамҽлгҽ ашырыла. 
6.Муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру хокукына җирлек исеменнҽн җирлек 
башкарма комитеты ия. 
 
 

11 статья. Муниципаль гарантиялҽр бирү. 



1.Муниципаль гарантиялҽрне бирү Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс 
елына һҽм план чорына) бюджет турында җирлек Советы карары, җирлек башкарма 
комитеты карарлары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. шулай ук шартта муниципаль гарантия бирү турында шартнамҽ: 

принципалның финанс хҽлен анализлау үткҽрү; 
принципалның ҽлеге Кодексның 93.2 статьясы һҽм Россия Федерациясе граждан 

законнары талҽплҽренҽ туры килҽ торган гарантиянең кайсы да булса өлешендҽ үтҽлүгҽ 
бҽйле рҽвештҽ принципалга карата регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча принципал 
йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүне тҽэмин итүне тҽэмин итү принципалның тиешле 
талҽплҽренҽ туры килүе турында; 

җирлек алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽр буенча, Россия Федерациясе бюджет 
системасына мҽҗбүри түлҽүлҽр буенча, шулай ук җирлеккҽ элек бирелгҽн муниципаль 
гарантиялҽр буенча җайга салынмаган йөклҽмҽлҽр буенча кичектерелгҽн бурычлар 
булмау сҽбҽпле, принципалга, аның поручительлҽренҽ (гарантларына) туры килми. 

2.Коммерциячел булмаган характердагы гарантия очрагы килеп туганда барлыкка 
килгҽн зыянны каплау буенча йөклҽмҽлҽрне тҽэмин итү өчен муниципаль гарантия 
биргҽндҽ, шулай ук гарантның принципалга карата регресс талҽбе хокукыннан башка 
принципалның финанс хҽлен анализлау үткҽрелмҽскҽ мөмкин. Күрсҽтелгҽн гарантиялҽр 
бирелгҽндҽ Гарант тарафыннан принципалга карата регресс талҽплҽре куелуга бҽйле 
рҽвештҽ барлыкка килергҽ мөмкин булган принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
талҽп ителми. 

3. Бирелгҽн гарантиялҽрне исҽпкҽ алу, муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин 
ителгҽн принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽү, шулай ук бирелгҽн муниципаль гарантиялҽр 
буенча Гарант тарафыннан түлҽүлҽрнең башкарылуын исҽпкҽ алуны җирлекнең 
башкарма комитеты алып бара. 

 
12 статья. Җирлек бюджетына субсидиялҽр һҽм бюджетара трансфертлар 

1. РФ Бюджет кодексы талҽплҽренҽ туры китереп кабул ителҽ торган җирлек 
карарлары белҽн каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне 
хҽл итү буенча җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен үтҽгҽндҽ барлыкка килҽ торган 
чыгым йөклҽмҽлҽрен финанслашу максатларында җирлек бюджетыннан субсидиялҽр 
бирелергҽ мөмкин. 

2. Ҽлеге статьяның 1 пунктында күрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирүнең максатлары һҽм 
шартлары җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелҽ торган, бюджеттан 
субсидия бирелҽ торган җирле администрациялҽр арасында килешүлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

3.Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ кабул ителҽ торган очракларда һҽм 
тҽртиптҽ каралган очракларда, Апас муниципаль районы бюджетына төзелгҽн килешүлҽр 
нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ 
ашыруга җирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелергҽ мөмкин. 
 

 II кисҽк. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН ТҾЗҮ 
  

13 статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзү тҽртибе һҽм сроклары  
1.Җирлек бюджеты проекты Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның 

талҽплҽрен үтҽп кабул ителгҽн ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ җирлекнең башкарма 
комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелҽ. 

2.Җирлек бюджеты проекты өч елга - Чираттагы финанс елына һҽм план чорына 
төзелҽ һҽм раслана. 

3.Авыл җирлеге бюджеты проектын төзү-җирлек Башкарма комитетының аерым 
бер өстенлеге. 
 

 



14 статья. Социаль-икътисадый үсеш фаразы 
1.Бюджет проекты чыгым йөклҽмҽлҽрен финанс белҽн тҽэмин итү максатларында 

социаль-икътисадый үсеш фаразлары нигезендҽ төзелҽ. 
2.Җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразы җирлек башкарма комитеты 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ өч елдан да ким булмаган вакытка эшлҽнҽ. 
3.Авыл җирлегенең үсеш фаразлары җирлек Советына бюджет проектын кертү 

турында Карар кабул итү белҽн бер үк вакытта җирлек башкарма комитеты тарафыннан 
да хуплана. 

4.Бюджет проектын төзү һҽм карау барышында җирлекнең социаль-икътисади үсеш 
фаразын үзгҽртү бюджет проектының төп характеристикаларын үзгҽртүгҽ китерҽ. 

 
 

15 статья. Җирлек бюджеты керемнҽрен фаразлау 
1. Җирлек бюджетының керемнҽре җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразлары 

нигезендҽ, җирлек Советына җирлек бюджеты, салымнар һҽм җыемнар турындагы 
законнар, Россия Федерациясе Бюджет законнары, Татарстан Республикасы законнары 
һҽм җирлек Советының Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларының салым 
булмаган керемнҽрен билгели торган карар проекты кертелгҽн очракта фаразлана. 

2.Җирле салымнар турындагы карарларга үзгҽрешлҽр кертү турында җирлек Советы 
карарлары, җирле бюджетларның керемнҽрен үзгҽртүгҽ китерҽ торган, чираттагы финанс 
елында һҽм план чорында үз көченҽ керҽ торган бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга 
сала торган, җирлек Советы карарлары Чираттагы финанс елына һҽм план чорына 
җирлек бюджеты турында карар проекты җирлек Советына кертелгҽн көнгҽ кадҽр кабул 
ителергҽ тиеш. 

3.Җирлек Советының салымнар һҽм җыемнар турындагы норматив хокукый 
актларына җирлек Советына кертелгҽннҽн соң кабул ителгҽн үзгҽрешлҽр, Чираттагы 
финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында карар проекты Чираттагы 
финанс елыннан соң килҽ торган елның 1 гыйнварыннан да соңга калмыйча җирлек 
Советының күрсҽтелгҽн карарларының үз көченҽ керүе турындагы нигезлҽмҽлҽр булырга 
тиеш. 

 
16 статья. Муниципаль программалар 

1.Җирлекнең муниципаль программалары җирлекнең башкарма комитеты 
тарафыннан раслана. 

2.Җирлекнең муниципаль программаларын тормышка ашыру сроклары җирлек 
башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ. 

 
3.Җирлекнең муниципаль программаларын эшлҽү һҽм ҽлеге программаларны 

формалаштыру һҽм тормышка ашыру турында карарлар кабул итү тҽртибе җирлек 
башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнҽ. 

4.Муниципаль программаларны тормышка ашыруны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ 
бюджет ассигнованиелҽре күлҽме, программаны раслаган җирлек башкарма комитеты 
карары нигезендҽ, бюджет чыгымнарының максатчан статьясы һҽр программа буенча 
җирлек бюджеты турындагы карар белҽн раслана. 

5.Җирлекнең Чираттагы финанс елыннан башлап тормышка ашырылырга тҽкъдим 
ителгҽн муниципаль программалары, шулай ук җирлекнең элек расланган муниципаль 
программаларына үзгҽрешлҽр җирлек башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн 
срокларда расланырга тиеш. 

6.Җирлекнең муниципаль программаларын җирлек бюджеты турындагы карар үз 
көченҽ кергҽн көннҽн ике айдан да соңга калмыйча яраклаштырырга тиеш. 

7.Һҽр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруның 
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү үткҽрелҽ. Күрсҽтелгҽн бҽялҽүне үткҽрү тҽртибе һҽм аның 



критерийлары җирлек башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ. 
8.Күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча, җирлек башкарма комитеты тарафыннан, 

чираттагы финанс елыннан башлап, җирлекнең расланган муниципаль программасыннан 
башлап, туктатылырга яки үзгҽртергҽ, шул исҽптҽн җирлекнең муниципаль программасын 
финанс белҽн тҽэмин итүгҽ бюджет ассигнованиелҽре күлҽмен үзгҽртү кирҽклеге 
турында Карар кабул ителергҽ мөмкин. 
 

III Кисҽк. КАРАР ПРОЕКТЫН КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ 
 

17 статья. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
1.Җирлек бюджеты турындагы карарда бюджет керемнҽренең гомуми күлҽме, 

чыгымнарның гомуми күлҽме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр 
керҽ торган бюджетның төп характеристикалары булырга тиеш. 

2. Җирлек бюджеты карары белҽн раслана: 
бюджет керемнҽренең Баш администраторлары Исемлеге; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары Исемлеге; 
бюджет ассигнованиелҽрен Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына 

һҽм план чорына) бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрлҽре 
бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре), максатчан 
статьялары (муниципаль программалар һҽм эшчҽнлек программасыз юнҽлешлҽре), 
төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре), төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре), 
төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре) буенча бүлү (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ) 
чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына һҽм план чорына), шулай ук җирлек 
Советы карары белҽн билгелҽнгҽн очракларда бюджет чыгымнарын классификациялҽү 
бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча; 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына һҽм план 
чорына) бюджет чыгымнарының ведомство структурасы); 

гавами норматив йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелгҽн бюджет 
ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме; 

Чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс елында һҽм план 
чорында) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына бирелҽ 
торган бюджетара трансфертлар күлҽме (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ)); 

план чорының икенче елына, Чираттагы финанс елына һҽм план чорының беренче 
елына бюджет расланган очракта, шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнарның 
гомуми күлҽме бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменең кимендҽ 2,5 проценты 
күлҽмендҽ (максатчан билгелҽнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасының 
башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбеннҽн каралган бюджет 
чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), план чорының икенче елына бюджет чыгымнарының 
гомуми күлҽменең кимендҽ 5 проценты күлҽмендҽ (бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча 
), максатчан билгелҽнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбенҽ каралган); 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары (Чираттагы финанс елына һҽм план чорына)); 

муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һҽм (яисҽ) муниципаль тышкы бурычның 
иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ 
торган елның 1 гыйнварына булган торышы буенча, муниципаль гарантиялҽр буенча 
бурычның иң югары чиген күрсҽтеп,; 

җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр. 
 



 
18 статья. Җирлек бюджеты проекты белҽн бер үк вакытта тапшырыла торган 

документлар һҽм материаллар 
 

1.Җирлек Советына бюджет турында карар проекты белҽн бер үк вакытта җирлек 
советына да тҽкъдим ителҽ: 

җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре; 
агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-икътисади үсешенең 

якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм агымдагы финанс елында җирлекнең социаль-икътисади 
үсешенҽ көтелүче нҽтиҗҽлҽр; 

социаль-икътисадый үсеш фаразы; 
бюджет проектына аңлатма язуы; 
методикалар (методикалар проектлары) һҽм бюджетара трансфертларны бүлүне 

исҽплҽү; 
муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һҽм (яисҽ) муниципаль тышкы бурычның 

иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ 
торган елның 1 гыйнварына; 

агымдагы финанс елына бюджет үтҽлешен бҽялҽү; 
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽре чыганаклары 

реестрлары; 
башка документлар һҽм материаллар. 
 
2.Җирлекнең башкарма комитеты җирлек Советына агымдагы елның 15 ноябреннҽн 

дҽ соңга калмыйча Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында 
карар проектын кертҽ. 

 
19 статья. Карар проектын карау бюджеты турында җирлек Советы 

1.Җирлек Советының җирлек бюджеты турындагы карары җирлек Советы 
Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ. 

2.Җирлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн чираттагы финанс елына һҽм план 
чорына җирлек бюджеты турындагы карар тҽүлек дҽвамында җирлек башлыгына кул кую 
һҽм халыкка җиткерү өчен җибҽрелҽ. 

3.Җирлек бюджеты турындагы карар җирлек Советы тарафыннан расланган, 
җирлек башлыгы тарафыннан имзаланган һҽм чираттагы финанс елы башланганчы 
халыкка җиткерелгҽн булырга тиеш. 
 
 
 

 IV кисҽк. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ҮТҼЛЕШЕ 
 

 20 статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше нигезлҽре 
1.Җирлек бюджетының үтҽлеше җирлек башкарма комитеты тарафыннан тҽэмин 

ителҽ. 
2.Бюджет кассаның бердҽмлеге һҽм чыгымнарның ведомствога буйсынуы 

нигезендҽ үтҽлҽ. 
 
 

21 статья. Җыелма бюджет язмасы һҽм касса планы 
1.Җирлек бюджетының үтҽлеше җыелма бюджет язмасы нигезендҽ оештырыла, 

аның расланган күрсҽткечлҽре җирлек бюджеты турындагы карарга һҽм касса планына 
туры килергҽ тиеш. 

2.Җыелма бюджет язмасын төзү һҽм алып бару тҽртибе Россия Федерациясе 



Бюджет кодексы нигезендҽ җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ . 
3.Касса планын төзү һҽм алып бару тҽртибе килешү нигезендҽ Апас муниципаль 

районының финанс органына тапшырылырга мөмкин. 
 
 

22 статья. Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлеше 
1.Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлешен күздҽ тота: 
РФ Бюджет кодексы нигезендҽ җирлек бюджетына салымнар, җыемнар һҽм башка 

керемнҽрне бүлүдҽн кергҽн керемнҽрне җирлек бюджетының бердҽм счетына күчерү 
(статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендҽ); 

артык бүленгҽн суммаларны күчерү, артык түлҽнгҽн яки артык алынган суммаларны 
кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган өчен процентлар 
һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентлар суммаларын кире кайтару; 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ артык түлҽнгҽн яисҽ артык алынган 
суммалар хисабына; 

җирлек бюджетына түлҽүлҽр администраторы тарафыннан төгҽллҽштерелҽ; 
артык түлҽнгҽн яки артык алынган салымнар, җыемнар һҽм башка түлҽүлҽр 

суммаларын кире кайтаруны (зачетны, төгҽллҽштерүне) тормышка ашыру өчен кирҽкле, 
артык бүленгҽн суммаларны, чараларны, шулай ук мондый кире кайтаруны үз вакытында 
башкармаган өчен процентлар һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентлар 
суммаларын Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ җирлек бюджетының 
бердҽм счетыннан күчерү . 

 
 

23 статья. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлеше 
1.Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлеше, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ талҽплҽрен үтҽп, җирлек башкарма комитеты билгелҽгҽн 
тҽртиптҽ башкарыла. 

2.Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлешен күздҽ тота: 
- Бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итү; 
- акча йөклҽмҽлҽрен раслау; 
- акчалата йөклҽмҽлҽрне түлҽүне санкциялҽү;  
- акчалата йөклҽмҽлҽрнең үтҽлешен раслау. 

 
 

24 статья. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча җирлек 
бюджеты үтҽлеше 

1.Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча җирлек бюджетының үтҽлеше, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ, җыелма бюджет язмасы 
нигезендҽ, җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 
администраторлары, администраторлары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

 
25 статья. Агымдагы финанс елы тҽмамлануы 

1.Җирлек бюджетын үтҽү буенча операциялҽр 31 декабрьдҽ тҽмамлана, РФ Бюджет 
кодексының 242 статьясындагы 2 пунктында күрсҽтелгҽн операциялҽрдҽн тыш . 

Агымдагы финанс елында җирлек бюджеты үтҽлеше буенча операциялҽрне 
тҽмамлау РФ Бюджет кодексы һҽм ҽлеге статья талҽплҽре нигезендҽ җирлек башкарма 
комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

2.Агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиелҽре, бюджет йөклҽмҽлҽре 
лимитлары һҽм финанслауның иң чик күлҽмнҽре 31 декабрьдҽ үз көчлҽрен югалталар. 

3.Агымдагы финанс елының соңгы эш көненҽ кадҽр җирлек бюджеты үтҽлешенҽ 



касса хезмҽте күрсҽтүче орган билгелҽнгҽн тҽртиптҽ санкциялҽнгҽн Бюджет 
йөклҽмҽлҽрен җирлек бюджетының бердҽм счетындагы калган акчалар чиклҽрендҽ 
түлҽргҽ тиеш. 

4.Максатчан билгелҽнеше булган субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара 
трансфертлар рҽвешендҽ агымдагы финанс елында файдаланылмаган бюджетара 
трансфертлар бюджет кеременҽ кире кайтарылырга тиеш. 

5.Җирлек бюджеты акчаларының баш администраторы карары нигезендҽ, агымдагы 
финанс елында файдаланылмаган максатчан билгелҽнештҽге субсидиялҽр һҽм башка 
бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ алынган бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу 
турындагы карар нигезендҽ, күрсҽтелгҽн бюджетара трансфертларның калдыгыннан 
артмаган күлҽмдҽ акчалар Чираттагы финанс елында ҽлеге бюджетара трансфертларны 
бирү максатларына туры килҽ торган бюджет чыгымнарын финанс белҽн тҽэмин итү өчен 
кире кайтарылырга мөмкин. 

 
Максатчан билгелҽнеше булган субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара 

трансфертлар рҽвешендҽ алынган файдаланылмаган бюджетара трансфертлар калдыгы 
җирлек бюджеты кеременҽ күчерелмҽгҽн очракта, ҽлеге акчалар, Россия Федерациясе 
Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне үтҽп, җирлек бюджеты 
кеременҽ алынырга тиеш. 

 
 
V Кисҽк. БЮДЖЕТ ХИСАПЛЫЛЫГЫН ТҾЗҮ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҮ, КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ 
 

26 статья. Бюджет хисаплылыгын тҿзү 
1.Бюджет исҽбе һҽм бюджет хисаплылыгы нигезлҽре РФ Бюджет кодексы белҽн 

билгелҽнҽ. 
2.Җирлекнең бюджет хисаплылыгын үз эченҽ ала: 
1) җирлек бюджеты үтҽлеше турында хисап; 
2) җирлек бюджеты үтҽлеше балансы; 
3) эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап; 
4) хисап хҽрҽкҽте турында акча; 
5) Аңлатма язуы. 
3.Җирлекнең бюджет хисаплылыгы җирлек бюджеты акчалары баш 

администраторларының җыелма бюджет хисаплылыгы нигезендҽ төзелҽ. 
Җирлекнең бюджет хисаплылыгы еллык хисап булып тора. Җирлек бюджеты 

үтҽлеше турындагы хисап квартал саен була. 
Агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм тугыз аенда 

җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы Отчет җирлек башкарма комитеты тарафыннан 
раслана һҽм җирлек Советына, ревизия комиссиясенҽ җибҽрелҽ. 

 
27 статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык отчет 

1.Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге Советында 
каралганчы тышкы тикшерелергҽ тиеш, ул җирлек бюджеты акчалары баш 
администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы яктан тикшерүне һҽм җирлек 
бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

2.Еллык хисапны тышкы тикшерү ревизия комиссиясе тарафыннан башкарыла. 
3.Җирлекнең башкарма комитеты агымдагы елның 1 апреленнҽн дҽ соңга 

калмыйча аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү өчен җирлек бюджеты үтҽлеше турында хисап тапшыра. 
Бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисап белҽн бер үк вакытта карар проекты һҽм җирлек 
Советына җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап белҽн бер үк вакытта 
тапшырылырга тиешле башка документлар да тапшырыла. Җирлек бюджеты үтҽлеше 
турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽү эшлҽре бер айдан да артмаган вакытта 



башкарыла. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ Ревизия 
комиссиясе тарафыннан җирлек Советына бер үк вакытта җирлекнең башкарма 
комитетына юллана. 

4.Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге Советына 
агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча тапшырыла. 

5.Җирлек советы бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре 
буенча җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карарны раслау яисҽ кире кагу турында 
Карар кабул итҽ. 

6.Җирлек Советы тарафыннан җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар кире 
кагылган очракта, ул дөрес булмаган яки тулы чагылдырылмаган мҽгълүматларны бетерү 
һҽм бер айдан артмаган кабат тапшыру өчен кире кайтарыла. 

7.Җирлек Советы карары белҽн хисап финанс елында җирлек бюджеты үтҽлеше 
турында отчет раслана, анда керемнҽрнең, чыгымнарның һҽм дефицитның 
(профицитның) гомуми күлҽме күрсҽтелҽ. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карарга 
аерым кушымталар белҽн күрсҽткечлҽр раслана: 

- бюджет керемнҽрен классификациялҽү кодлары буенча бюджет керемнҽре; 
- керем төрлҽре кодлары, керемнҽрнең ярдҽмче төрлҽре, Дҽүлҽт идарҽсе секторы 

операциялҽрен классификациялҽү буенча бюджет керемнҽре; 
- бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча бюджет чыгымнары; 
- бюджет чыгымнарын классификациялҽү бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча 

бюджет чыгымнары; 
- бюджет кытлыкларын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары буенча 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары; 
- бюджетлар кытлыкларын финанслау чыганакларына керҽ торган дҽүлҽт идарҽсе 

секторы операциялҽрен классификациялҽү бюджетлар кытлыкларын финанслау 
чыганаклары төркемнҽре, төркемчҽлҽре, статьялары, төрлҽре буенча бюджет кытлыгын 
финанслау чыганаклары чыганаклары кодлары буенча 
 

VI кисҽк. МУНИЦИПАЛЬ ФИНАНС КОНТРОЛЕ 
 

28 статья. Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы органнар 
1. Тышкы муниципаль финанс контроле ревизия комиссиясенең контроль 

эшчҽнлеге булып тора. 
2. Эчке муниципаль финанс контроле-җирлек Башкарма комитетының контроль 

эшчҽнлеге. 
3. Муниципаль финанс тикшерүе органнарының бюджет вҽкалҽтлҽре РФ Бюджет 

кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ . 
4. Апас муниципаль районы Контроль-хисап палатасына авыл җирлегенең Ревизия 

комиссиясе вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында авыл җирлеге Советы белҽн килешү төзергҽ 
хокуклы. 


