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Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы <<Олы Х(эке авьш
)цирлеге)муЕиципаль берэмлегендэ бюджет процессы турыЕда 2013 елныц 12
ноябрендэге 90 номерлы Татарстаrr Республикасы Зеленодол муниципаль районы Олы
Щоке zIвьш щирлеге Советы карары белэн расланган Нигезламэгэ yзгарешлэр кертy
хfжында
(ОлыХ{эке авьш щирлеге Советьтньщ 2018 елньщ 17 декабрендэге 142 номерлы карары
белэн кертелгэн yзгэрешлэр белэн)

Олы Щэке авьш п(ирлеге башлыrы Фэйзуллина Фирая Габдулбари кызы 2013 елньщ 12
ноябрендэ Олы Х(аке авыл щирлеге Советыныц 90 номерлы карары белэн расланган(Олы
Щэке авьш щирлеге Советыныц 2018 елныц 12 ноябрендэ кабул ителгэн 142 номерлы
карары белэн расланган) Зеленодольск муниципi}ль районьшьщ <Олы Щэке авыл
жирпеге) муЕиципсrль берэмлегендэ бюджет процессы турындагы нигезламэгэ
yзгэрепшэр KepTy хакБшдq2018 елньщ 12 ноябрендэ кабул ителган yзгэрешлэр белэн
бэйftе рэвештэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексына бюджет процессын кzlп{иллэштерy
олешенда yзгэрешлэр KepTy т)rpында, Олы Щэке авыл я{ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1.Татарстан Республикасы Зеленодопьск мунициlrЕrль районы Олы Щэке авьш жирлеге
Советыньщ 2013 елньщ 12 ноябрендэге 90 номерJIы карары белэн расланган кОлы Щаке
авыл щирлеге> муIIиципаJIь берэмлегендэ бюджет процессы турьшдагы нигезлэмогэ (а_пга
таба- жирлектэ бюджет процессы турьшдагы Нигезлэмэ) тубэндэге yзгэрешлэр hэм
остэмэлэр кертергэ: :

1.1. 9 статьяньщ 4 пунктындагы щиденче абзацында кбюджет акчаларын Баш
администраторлары>> сyзлэрен кбюджет акчаларын баш булrучелэр, бюджет керемнэренец
Батп пдццllистраторлары, бюджет кытльгын финанслау чыганакларыньщ Баттт

а,щ4инистраторлары (алга таба . бюджет акчаларыЕыц Баш администраторлары)>
сyзларенэ, (эчке финанс контроле hэм> сузлэрен "эчко финанс тикшеруе" сузлэренэ
ч}JIмаlптырырга.;

1.2. тубэндоге эчтэлекле 17.1 статьяны остэргэ:

"Щирлек tlлдындагы акчалата йокJIэмэлэр 17.1 Статья

1. Акча йеклэмалэре буенча п1ирлек аJцындzгы бурыч булып акча средстволары суммасы
тора, аны щирлек irлдындагы акччIлата йоклэмэ нигезендэ билгеле бер датага тyлэргэ
тиеш.
2. )(ирлекнец финанс активлары жирлек алдында акча йеклэмэлэре бувнча талэплэрне
формалаштыра.



3, Щирлек itлдындагы акчалата йеклэмэлэр буенча буры.rлrарны исэптэн тешеру hэм
торгызУ кагьйдэлЭре (нигезларе, шартлары hэм тэртибе), Россия Федерациясе Бюджет
кодексьшда кар€rлган очраклард€lн тыш, х(ирлекнец финанс оргаЕы тарафьшнаrr билгеланэ.
4, ЩирлеК алдьшдitгы акчапата йеклэмэлэрне (акчалата йоклэмэлэр буенча бурышарны)
исэпкэ a-Try, шулай ук кyрсэтелгэн йекламэлэр hэм альтш-бирешлэр буенча таJIэп
хокукJIарьш гаN{эJIгэ ilшыру Россия Федерациясе Бюджет кодексьшыЦgз2 статьясьшдагы
4 пунктьШда кYрсателгэн тиеrriле орган яисэ Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц9З2
статьясыНдагы 5 пунктынДа кIрсэтеЛгэн вэкttлЭтле заТ тарафынНаII гilмэлгЭ 4rrТщрбцlа.
5, Огэр килешt,дэ батпкасы билiелэнмэгэн булса, х(ирлек алдындагы акчапата йоклэмалэр
тиешле сумманЫ х(ирлеК бюджетьШыц бердэМ счетына кrIергэннэн бирле Yгэлгэн бульш
санала.));

1.3. 18 статьяЕы тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"18 Статья. Щирлек бюджеть' кытльгьш финанслау Iшганаклары.

щирлек бюджеты кытJшгыЕ эT ке финанслау чыганаклары составьша кертелэ:
ЕомиЕ{Iль бэясе Россия Федерациясе ваJIютасында кIрсэтелгэн муниципаль кьйммэтле
кэгirзьлэрне }рЕаштырудан килган акчалар hэм аларны тyлэyгэ юЕалдеролгэIr акчirлар
арасындагы аерма;
щирлек арасында Россия Федерациясо вtIJIютасында кредит оешмzrларьшыц п{алеп ителгон
hэм тулэнгэн кредитлары арасьшдагы аерма;
пФрлек тарафьшнап Россия Федерациясе ваJIютасында щэлеrr ителгэн hэм тулэнгэн
бюджеТ кредитлары арасынДагы аерма пФрлек бюджетына Россия Федерациясе бюджет
системасьшьщ башка бюджетлары тарафыннан бирелгэн бюдже, прaд"rоuры арасындагы
аерма (статья 2007 елньщ 2 августьтндагы 38-ТРЗ 

"оr"рrr", 
Татарстан Республикасы

законы редакциясендэ);
тиешIле финанс елы дэвzlп{ында я{ирле бюджет акчz}парьш исэпкэ zrлу счетларында калган
акчаларЕы YзгэртY;
я{ирло бюджет кытлыгьпI эчке финанслауньщ бугэн IыганакJIары.
х(ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауньщ баrпка чыганаклары состi}вына кортелэ:
керемнэр сатудztЕ акциялэр hэм башка формаларьш капиталында_катняrIту, щирлекмилкендэге;
хФрлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы; 

"гараrrт тарафьшнан муниципаль гарантияларЕе \rrэy гарантньщ регресс талэбе хокукы
барльткка кищгэ китерсэ, п{"рлек гараЕтиялэрен угэYгэ Россия 6"дЪрuц"п"е ваJIютасында
щибэрелэ торган iжчirлар кулэме 

'rрин_ципzrлгi 
t, Ь".rъбициарЕыц принципtlлга карата

тtlлэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле;
хtирлекнец башка бурыч йоклэмэларен Россия Федерациясе валютасьшда тyлэyгэ
rцибэрелэ торган акччrлар кyлэме;
щирлеК бюджетьшнttн юридик затларга бирелгэн бюджет кредитларын кире кайтарудан
алынгаН tкчалаР белаН }кирлеК бюджетьшнан юридик затларга бирелгэн бЪджет ""
кредитлары ср(масы арасыЕдагы аерма Россия Федерациясе валютасында кIрсэтелгэн
бюджет кредитлары суI\{масы белэн хq"рлек бюджетьiннaн юридик затларга бирелгэн
бюджет кредитларьт,].уммасы арасьшдааерма (статья2007 

"оrruщ 
2 авгусЪьшдагы З8-ТРЗ

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциrIсендэ);
щирлек бюджетьт акчzrларын исэrrкэ алrу буенча бердэм счеттч}Е кr{ерелгэн акчалар haM
щирлек бюджеты iжчЕIларьш исапкэ алу буенча бердэм счетка кlчеролгэн акчалар
арасыЕдагы аерма-п{ирлек бюджеты акча_тrарЁIн 

"сЪок" 
алу буенча б.рд.* счет[а.

калган Ежчалар белэн идара.итy операциялэре составына щирлек бюджеты акчаларын
исэпкэ алу буенча бердэм счетта гаJчIэ}rго к., точы щирлек hэм шэхси счетлары Россия



Федерациясе закоЕIIары нигезендэ муниципаль берэмпекнец финанс оргаЕында аIБшган
оешмчrларныц ilкчirларын п(элеп иту hэм кире кайтару кертелэ.

Щирлек бюджеты кытJIыгын тышкы финанслау чыганЕжлары составына кертела:
максатчан IIит ил кредитларын куллаЕу кысаларында Россия Федерациясеннэн чит ил
вttJIютасында щэлеп ителгэн hэм щирлек тарафьшнан тyлэнгэн бюджет кредитлары
арасындагы аерма;
муниципч}ль гарантиялэрне Гараirт тарафыннан ytэy гарантЕыц принципЕrлга карата

регресс талэбе хокукы барльш<ка киJIiтэ китерсэ, максатчzlн чит ил кредитларын куллану
кысЕrларьшда Россия Федерациясе тарафыннан бирелгэн чит ил вz}лютасындагы
п(ирпекнец муЕиципaль гарантиялэрен yтэyга щибэрелэ торган акчirлар кyлэме);

Т.4. |9 статьяны тубэндэге редакцияда бэян итэргэ::
"19 Статья. Х(ирлекнец муниципаль бурьтчы структурасы
1. Щирлек бурыч йоклэмэлэре булырга момкиЕ рэвешенда йоклэмэлэрен буенча:
1) яqирлекнец къйммэтле кэгазьлэренэ (муниципаль къйммэтле кэгчlзьлэргэ));
2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц батттка бюджетларыннан жирле бюджетка
Россия Федерациясе вчlJIютасьшда щэлеп ителгэн бюджет кредитлары;
З) максатчан IlиT ил кредитларын куллану кысrrларьшда чит ил вшIютасында Россия
Федерациясеннэн }колеп ителгэн бюджет кредитлары;
4) щирлек тарафьпrнан Россия Федеращиясо ваJIютасында кредит оешмаларыннан алынган
кредитлар;
5) Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелгэн п{ирлек гарантиялэре (муниципi}ль
гарантиялэр);
6) максатчан IIит ил кредитларын куллzшу кыс.rларында Россия Федерациясенец Чит ил
ваJIютасында бирелгэн муниципаль гарантиялэргэ;
7) РоЪсия Федерациясе Бюджет кодексьш{ гzlN{элгэ керткэнче барлыкка килгэн hэм
муниципzrль бурьтчка кертелгэн башка бурыч йоклэмэлэренэ.

2. Муниципаль бурьгч кyлэменэ кертелэ:
1) муниципаль къйммэтле кэгазьлэр буенча бурычньщ номин€}ль суммасы;

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле бюджетка
х{элеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурьтч кyлэме (статья 2007 елныц 2
августындагы 3 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы рЬдакциясендэ)
4) мунициtrаль гарантиялэр буенча йоклэмэлэр кyлэме;
5) хqирлекнец тyлэнмэгэн бугэн бурыч йеклэмэлэре кyлэме.

3. Муниципаль эчке бурыч кyлэменэ кертелэ:
1) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципЕIль

къйммэтле кэгilзьлар буенча бурьтчньщ ЕоминаJIь с}ммасы;
2) йеклэмэлэре Россия Федерациясе вi}лютасында белдерелгэн Россия Федерациясе

бюджет системасыныц башка бюджетларыннан х(ирле,бюджетка щэлеп ителгэн бюджет
кродитлары буенча топ бурыч кyлэме;;

3) йеклэмэлэре РосЬия Федерациясе вt}JIютасьшда белдерелгэн кредит
оешмаларьшнан п(ирлек тарафьштнан )щэлеп ителгэн кредитлар буенча теп бурыч кyлэме;

4) Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелган муниципаль гарантиялэр буенча
йеклэмэлэр кyлэме; 

I

5) щирлекнsц Роgсия Федерациясе вilJIютасында тyлэнмэгэн бугэн бурыч
йеклэмэлэре кyлэме. \

4. Муниципаль тышкы бурыч кyломенэ кертелэ:



1) максатчан 1мт ил цредитларын куJIлану кысаларында Россия Федерациясеннан
х(ирлек тарафьrянан щэлеп ителгэн IlиT ил вшIютасьшIдагы бюджет кредитлары буенча топ
бурыч кyлэме;

2) максатчан чит ил кредитларын куJшану кысаларында яФрлек тарафыннан
бирелгэн муЕиципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлар кyлэме.

Щирлекнец бурыч йоклэйэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрак), уртача вакытлы
(бер елдан биш елга кадэр) hэм озак вtжытлы (биш елдан альш 10 елга кадэр) бУлырга

момкин.);

1.5. тубэндэге эчтэлекле 19.1 - 19.5 статьяларьш остэргэ::

"19,1 Статья Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн п{ирлекнец бурыч
йеклэмэлэрен туктату hэм аларны муниципаь бурьтчтаII тошереп к.}лдырУ (статья 2007

елньщ 2 авryстыrrдагы 38-TPJ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ)

1. Огэр Россия Федерациясе вi}лютасында белдерелгэн муниципi}ль бурьтч

йеклэмасе муЕиципаль бурыч йоклэмэсе тyлэy шартлары белэн каралган ТYЛЭY

датасынЕан соц кищ4Iе датадан соц оч ел эчендэ тyлэyгэ тaпшырыJIмаса (йоклэмэлэр

шартлары hэм х(ирлекнец муницип€rль хокукый tжтларында билгелангэн гаМЭЛЛаР

кредитор тарафьшнатr башкарылмаган), кlрсэтелган йеклэмэ тулысынча тУктатьшгtш Дип
санала hэм, эгэр щирлек Советы карарларьшда башкасы карч}JIмаган булса,муниципzUь
бурьтчтан тошереп каJIына.

Россия Федерациясе ваJIютасында муниципчrль гарантиялэр буенча п(ирлекнец
бурыч йоклэмэлэре тулысынча туктатьшган дип hэм курсэтелгэн вакъйгалар (шартлаР)

килеir туган очракта муниципirль бурычтан тошереп кЕrлдщрыла.

2. Олеге статьяныц 1 пунктьшдагы беренче абзацьшда кlрсэтелгэн срокJIардан соц,

щирлек батrтlпрца комитеты Россия Федерациясе вz}лютасында белдерелгэЕ муниципалЬ
бурыч йеклэмэлэреЕ муниципаJIь бурьтчтан тошереп калдыру турында мунициrталь
хокукьй tжт Iыгара.
3. Муниципаль буры.rтан тошереп кzlлдыру Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелгэн
кyчерелэ торган м}циципаль бурьтч йекламэлэре торлэре буенча хФрле бюджет кытлыгьш

финанслау тIыганакJIарында исэптэн тошерy суммаларыЕ чагылдырмыйча аларны исаптэн
тошерy суммасына мунициrталь бурьтч кyлэмен ки}4етy юлы белэн гап4элгэ ашырьша.
4. Олеге статьfiIьщ 1 пунктындагы беренче абзацьrныц,2 hэм З пунктларьшыц гаN{элдэ

булуы кредит килешyлэре буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары
hэм башка муниципЕIль берэмлеклар аJцында муниципаль бурыч йоклэмэларенэ
кагы-rшrьй.
5. Муниципаль бурьтчтан реструктурлаштырылган, пrулай ук тyлэнгэн (сатып альшган)
муЕициlrапь бурьтч йеклэмэларен мунициIIаJIь бурьтчтан тошереп калдыру Россия
Федерациясе Бюджет кодексыЕьщ 105 hэм 113 статьялары нигозлэмэлэрон исэпкэ аJIыП

гамэлгэ аrпырьша.
6. Муниципаль кьйммэтле кэгазьларнец эмиссиrI шартлары нигезендэ аларны тулы
кyломдэ эмитлаштырган орган тарафыннаrr сатып аJIынган (Россия Федерациясе
зtжоннарында каралган операциялэрне алмаштыру нэти}цэсендэ яисэ башка операциялэр)
мунйципаль кьЙммэтле кэгiвьлэрнец чыгару, тYлэY датасына кадэр, кlрсэтелгэн орган

карары буенча вакытыннап алда тyлэнгэн диII таньшырга момкин.
Муниципа_пь кьйммэтле кагазьлэр эмитенты узе тарафыннан чыгарьшган мунициПаJЬ

къйммэтле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрIIе тyлэп бетеру'латасы щитканче сатып алЬшГан

(а_шлашу нэтижэсендэ аJIынган яисэ Россия Федерациясе законнарында карi}лган башка
операциялэр нэтия{эсенда ч}лынган) дип танырга хокукJIы.



Статья 19,2 Муниципаль бурыч алулар

1. ЩирлекЕец муниципilль эчке бурыч алулары дигэндэ муниципчrль кьйммэтле
кэг€}зьJIэрне урнаштыру юлы белэн hэм Россия Федерациясе бюджет системасьшыц башка
бюджетларыннан hэм кредит оешмаларыннан кредитлар рэвешендэ я{ирлек исеменнэн
х(ирле бюджетка заем акчапарын }кэлеп итy ацлашьшц ш&р буенча Россия Федерациясе
ваJIютасьшда белдерелгэн заемчfu буларак }цирлек бурьrч йеклэмэлэре барлыкка кипа.
2. Авьш щирлегенец муниципttль тышкы бурыч алулары дигэнда, Россия Федерациясе
тарафьшнаrr максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларьшдц хФрлекнец чит ил
ваJIютасында белдерелгэн бурыч йоклэмэлэре барлыкка килэ торган федераль бюджеттан
хФрле бюджетка кредитлар щэлеп итy кyздэ тотьша.

3. Муниципаль тышкы бурьтч .tлулар Чираттагы финанс елына hэм план чорына
Россия Федерациясенец ,Щэулэт тьппIсы бурыч апулары программасына кертелгэн
проектларны финаrrслау максатларьшда гамэлгэ атrтытlьша.

4. Муниципаль бур"ц алуларны гtlN,Iэлгэ чtшыру хокукына Россия Федерациясе
Бюджет кодексы hэм щирлек уставы нигезендэ щирлек исеменнэн баIrкарма комитет IбI.

5. Муниципаль кьймматле кагазьлэрне урнаштыру я{ирлек тарафынналr тубэндэге
шартларны 1"тэгэЕдэ гаNIэлгэ ашырыла:

1) хqирлекнец бурыч йоклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау;;
2) яqирлек тарафьтннан исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан

билгелэнэ торган юридик затларЕыц бер яисэ бернича рейтинг гilп,{элларен гап4алгэ
аtrшруы Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган дэрэх(эдэн ким
булплаган кyлэмдэ кредит рейтингы i}лынган.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы hэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 3 1 1 статьясы нигезенда аны бурыч тотрыклылыгыньщ
ypTa.ia дэрэх(асе булган заемIьшар торкеменэ керткэн очракта, }цирлек муниципu}Jь бурыч
алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясьпIдагы 5
пунктында каралган я{ирлекноц бурыч тотрыклылыгы кyрсэткgчлэре к!рсэткеtIлэрен
арттыруга китерэ торган кyламнэрдэ муниципi}ль гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц |07| статьясы hэм Татарстаrr
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезенда ул бурьгl тотрыклылыгыныц
уртача дарэх(эсе булган заемIьшар торкеменэ кертелгэн очрtжта, муниципаль
гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс минисфльrгы белэн мунициrrilль
эчке hэм тышкы бурыч аIryлар, Чираттагы финанс елына hэм план чорьша (Чираттагы
финаrrс елына) муниципzrль гарантиялэр программаларын, шулай ук кlрсэтелгэн
прогр.lп{мzrпарга yзгэрешлэр кергэн очракта гына бирергэ хокуклы.

8. Аны Россия Федерациясе Бюджет кодексьшыц 1071 статьясы hэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыньщ З11 статьясы нигезендэ бурыч тотрыкльшыгы тубэн
булган заемчылар торкеменэ керткэн очракта, х{ирлек мунициrтirль бурыч алулар
башкарьlрга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пуIIктыЕда
каралган п{ирлекнец бурьтч тотрыкJIылыгы кlрсэткеIшэренец кyрсэткечлэрен арттцруга
китерэ торгztн кyлэмнэрдэ мунициrrаль гарантиlIлэр бирергэ хокуклы тyгел.

9. Россия Федерациясё Бюджет кодексыныц l07l статьясы hэм Татарстан
Республикасы Бюджот кодексыньщ 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыкJIыльтгы тубан
булган заемIъшар торкеменэ кертелгэн очракта, }кирлек кредит оецIмirларыннаJ{
кредитлар рэвешендэ hэм щирлекнец кьйммэтле кэгiвьлэрен урнЕrштыру юлы белэн бары
тик щирлекнец бурыч йеклэмэлэрен рефиЕаIIслау максатларында, шулай ук Россия
Федерациясе бюджет системасыньп{ башка бюджетларыннчtн максатчан бюджет
кредитлары ревешендэ муниципаль эчке бурыч itлуларны гаN4элгэ ашьIрырга хокукJIы.,
щирлекнец тyлэy сэлэтен торгызу планы кысаларьшда бирелгэн, ул 1071 статьяныц 9
пунктыЕда hэм Татарстан Респубliикасы,,Бюджет кодексыныц 311 статьясьшдагът 7
пункты.



10. 
-Россия 

Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы hэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы тубэн
б.улган заемчылар торкеменэ аны Россия Федераuиясе Бюджет кодексыныц_1071 статьясы
hoM 311 стаlьясы нигезендэ кертелгэн очракта, х{ирлек муницигIаJIь тышкы бурыч

: &л}л&рны гамэлгэ ашырырга hoM муниципаль гарантиялэрне чит ил валютасында
бирергэ хокуклы тyгел.

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы hэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц З11 статьясы нигезендэ ул бурыч тотрыклыJIыгы
тубэн булган заемчылар торкеменэ кертелген очракта, мунициrrаль эчке бурьrч алуларны
гамэлгэ ашырырг1 муниципаJIь гарантияларне Россия Федерациясе валютасында бары
тик Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан чираттагы финанс елына
hэм план чорына Россия Федерациясе валютасында расланган очракта гына (Чираттагы

финанс елына haM план чорына Россия Федерациясе валютасында) бирергэ хокуклы.),
шулай ук кyрсэтелгэн программаларга yзгэрешлэр кертелде.
] 12. Роосия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында

СтЙя 19.3 жирлек тарафыннан чит ил ваJIютасында бурыч алуларны гамалгэ
ашыру hэм гарантия биру yзенчэлеклэре

1. )Щирлек Россия Федерациясеннэн чит ил ваJIютасында Бурыч Алырга, Россия
Федерациясеннэн, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц i03 статьясындагы 25

tIункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, п{элеп ителгэн максатчан чит ил кредитлары
акчаларын 

* Россия Федерациясе тарафьшнан куллану кысаларында гына чит ил
валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы

Мэкалэ l9.4. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кyлэме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кyлэме дип тиешле

финанс елына муниципаль эчке hэм тышкы бурыч алулар программалары буенча х{ирле

бюдrкетка акча щэлеп итyнец я{ыелма кyлэме ацлашыпа.
2. Щирле бюджетка акча }кэлеп итy кyлэме чираттагы финанс елына hэм план

чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке haM тышкы бурыч алулар
прЬ.рu*rаrrары белэн билгелэнэ, hэм тиешле финанс елында акчаларны п{элеп итyнец
гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 hэм 104 статьялары
нигезлэмэларен исэпкэ зtIIып, я{ирле бюджет кытлыгьlн финанслауга щибэрелэ торган
акчаларныц гомуми суммасыннан hэм п{ирлекнец бурыч йокламэлэрен тyлэy
кyлэмнэреннан артмаска тиеш.

3, Огэр финанс хисап елында п{ирлекнец бурыч алуларыныц гомуми суммасы
х{ирле бюджет кытлыгын финанслауга юнэлдерелган чараларныц гомуми суммасыннан
артып китсэ, бурычларны тyлэy кyлэмнереннэн артып киткэн очрактаагымдагы елныц 1

гыйнварына )цирле бюджет акчаларьi кaлдыклары кyрсэтелгэн арттыру с)ммасында
барлыкка iЙлгэн хисап финанс елы йомгаклары буенча щирлек йоклэмэлэре, агымдагы

финанс елына бурыч алуларныц иц чик кyлэмен киметеп, Россия Федерациясе Бюджет
кодексыныц 96 статьясында каралган максатларга юналдерелергэ тиеш.

Мэкалэ 19.5. Муниципаль эчке hэм тышкы бурычыннан hэм irlирлекнеч бlрыч
тотрыклылыгы кyрсэткечлэренец иц чик кyрсэткечлареннэн

.:"



1. Х(ирле бюджет турьiндагы карар нигезендо муниципаJIь эчке бурычныц,
мУниципаJIь тытшкы бурычныц (тqирлекнец чит ил валютасындагы йоклэмэлэре булганда),
Чираттагы финанс елыннан hэм план чорыныц hap елыннан соц килэ торган елныц 1

гыйнварына (Чираттагы финанс е,-Iыннан соц киле торган елныц 1 гыйнвЪрына булган
елныц 1 гьтЙнварына торышы буенча), шул исэптэн Россия Федерациясе валютасында
МУнициrrаль гарантиялэр, чит ил валютасында N,tуниципаль гарантиялэр буенча бурычныц
иц югары tиге курсэтелеп (щирлекнец чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр
буенча йеклэмэлэре булганда) билгелэнэ.

2. МуниципЕlJIь эчке бурычныц, муниципЕrль тышкы бурычныц югары чиклэре
(щирлекнец чит ил валютасындагы йоклэмэлэре булганда) элеге статьяньщ 4 haM 5
пунктларында билгелэнгэн чиклэyлэрне yтэгэндэ билгелэнэ.

З. Муниципаль бурыч кyлэме чираттагы финанс елына hэм план чорына
(Чирачагшфинанс ельша) щирле бюджет турында карар белэн расланган карар нигезендэ
расланiан (Чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган кертемнэрнец hэм (яисэ)
физик затлар керемнэрена сttлымнан тyлэyлэрнец остэмэ нормативлары буенча саJIым
керемнэреннэн тyлэyлэрнец расланган кyлэмен исэпкэ алмыйча,- жrрпa бюджет
кереМнэренец гомуми кyлэменнан артмаска тиеш. Огэр жирлеккэ карата Россия
Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 пунктында карчrлган чаралар
гамэл|q аIцырыла икэн, бурьч кyлэме чираттагы финанс елына hэм_ план чорына
(Чираттагы финанс ельша)' яqирле бюджет турында карар белэн расланган Тулаусез
КеРеМНэрнец hэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан тyлэyлэрнец остэмэ
норМативлары буенча салым керемнэренец расланган кYлэмен исэпкэ алмыЙча, }кирле
бюджет керемнэренец гомуми кyлэменец 50 процентыннан артмаска тиеш.

' ' 4. Муниципаль бурычkа хезмэт кyрсэтy чыгымнарu, nyn"re тубандэге талаплэрне
yтэгэндэ ж(ирле бюджет турындагы карар белэн раслана:

.1) ЧЪраттагы финанс ельшда hэм план чорында (Чираттагы финанс ельтнда)
МУНициIIаль бурычка хезмэт кyрсэтy чыгымнары кyлэме, Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеrrэ" .аr.лгэ ашырыла
торган чыгымнар кyлэменнэн тыш, чираттагы финанс елына hэм план чорына (Чираттагы
финанс ельша) я{ирле бюджет т{рында карар белэн расланган }цирлек бюджеты
чыг_ымнарыныц гомуми кyлэмонец 10 процентыннан артмаска тиеш.;

2) Чираттагы финанс елында hэм план чорында (Чираттагы финанс елында)
МУНИЦиПаль бУрычны тyлэy hэм хезмэт кyрсэтy буенча чираттагы финанс елыныц 1

гьйнварына барлыкка килгэн тyлаyлэрнец еллык суммасы Чираттагы фи"а"с елына hэм
. ПЛаН ЧОРЫНа (Чираттагы финанс елына) п{ирле бюджет турында карар белэн распанган

Чираттагы финанс елына hэм план чорына (Чираттагы финанс елына) жирле бюджет
тУрынд'а расланган карарныц 20 процентыннан артмаска тиеш (Чираттагьт финанс елына
hэм план ч9рына) я{ирле бюджетныц салым, салым булмаган керемнэренец hэм Россия
ФеДерациясе бюджет системасы бюджетларыннан дотациялэрнец; кyрсэтелган нисбэтне
исэПпэгэндэ, Чираттагы финанс елыннан hэм план чорыныц hэр елыннан соц килr{е
еЛНЫц 1 гь:ftнрарыннан соц бурыч йоклэмэларен вакытыннан алда тyлэуга >цибэрБла
торган тyлэyлэр с}ммасы исэпкэ а-гtынмый.>;

1.6. Тубэндэге эчтэлекле 19.6 статьяны остэргэ::

Муницишаль гарантиялэр



гарантия принципал йеклэмэлэрен вакытыннан алда yтэyне тээмин
итми, Irryл исэптэн принципалга аларныц вакытыннан алда Yтэлеше яисэ принципал
йеклэмэлэрен yтэy вакыты якынлашкан вакыйгалар (шартлар) я{иткон очракта да.

3. Муниципаль гарантиянец язма формасы мажбури булып тора.
4. Мунициц€rль гарантия топ йоклэма с},]![масы чагылдырылган в€tлютада бирелэ

hэм утэлэ.
5, Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалныц yзенэ тээмин ителгэн

йоклэмэое буенча гарантия суммасы чиклэренда субсидиар }цаваплылык тота.
6. Муниципаль гарантияда кyрсателэ:
1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем бирy - яlирлек) haM Гарант

исеменнэн гарантия биргэн орган исеме;
2) бенефициарныц исеме;
3) принципалныц исеме;
4) гарантия бирелэ торган йоклэма (топ йоклэмэнец исемен, бэялэмэсен hэм

Номерын (булган очракта), теп йеклэмэнец гамэлда булу вакытын яисэ аныц буенча
йокламалэрне yтэy вакытын, якларньщ атаI\4аларын, топ йеклэмэнец баптка меhим
шартларьIн курсэтеп)) ;

5) Гарант йеклэмэлэре кyламе hэм гарантиянец иц чик cyмMacbi;
6) гарантия биру нигезларе;
7) гарантия yз коченэ Kepy датасы яисэ гарантия yз коченэ керэ торган вакыйга

(шарт);
8) гарантиянец гамэлдэ булу срогы;
9) гарантия очрагын билгелэу, гарантия yтэлеше турында бенефициар та-побен кlто

10) гарантияне чакыртып алу нигезлэре;
-1 1) гарантия буенча йокламэлэрне Гарант тарафыннан yTay тэртибе;
12) гарантиянец тулы кyлэмдэ яисё нинди дэ булса олешендэ yтэлгэндэ,

принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йоклэмэлэренец тулы кyлэмдэ яисэ нинди
дэ булса олешендэ yтэлгэндэ (туктатылганда) гарантия суммасын киметy нигезлэре hэм
гарантиядэ билгелэнган башка очракларда ;

13) гарантияне туктату нигезлэре;
, 14) ларантныц алдан язма ризалыгыннан башка yзгэртелэ алмый торган топ

йеклэмэ шартлары;
15) муниципа,ть гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан тyлэнгэн

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

16) гарантиянец башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет
кодексынд?, гарантныц норматив хокукый актларында, Гарант исеменнэн гарантия
бируrе орган актларында билгелангон белешмэлэр.

7. Гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукын кyздэ тотмый торган
муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирэ торган п1ирлек милкендэ булган
хуя{алык )t(эмгьulте йоклэмэлэре (елешларе) буенча гына бирелэ аJIа. Принципалны
тулысынча яки олешчэ хосусыйлаштырган очракта, мондый муницигIаJ,Iь гарантия
гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн бирелгэн дип санала hэм
принципалныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясы hэм Россия
Федерациясе граждан законнары талаплэренэ туры килэ торган, Россия Федерациясе
Бюджет кодексыныц 1153 статьясы hэм Россия Федерациясе граждан законнары
талэплэренэ туры килэ торган вакытта гарантныц гарантныц гарантнь.Iц тулы кYлэмдэ
яисэ гарантиянец чинди да булса олешендэ барлыкка килгэн принципа]тга карата регресс
талэбен канэгатьлэндерy буенча принципалньщ йеклэмэлэрен yтэyне тээмин иту бурычы
барлыкка килэ. Курсэтелгэн тээминат бирелгэнче муниципаль гарантияне \"Iэy рохсэт



8. МJниципшIь гарантиянец yз коченэ kepy_e календарь дата яисэ гарантиядэ

кyрсэтелгэн билгело бер вакыйга (шартлар) башлану белэн билгелэнэ.

шартларын yзгэртерга хокуклы тyгел.- 
io. Муниципаль гарантия буенча бенефициарныц гарантка карата булган талэплар,

яца хужага (сатып а-пучыга) облигацияга хокукларньщ яца хущасына (эмитентка) кYч,гэ,

принципал (эмитентньщ) йоклэмэлэрен yтаyгэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр

,ур"rrдu Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрнец хокукларын

,ьr."rрудан (куrулэн) тыш, алдан язма ризалыгыннан башка тапшырыла (бутэн нигезлэр

буенча куrэрга) алмый.
11-. Муниципаль гарантия гарантияда кYрсэтелгэн очракларда hэм нигезлар (шул

исэптэн элеге статьяныц б пунктындагы 14 п}цктчасында кyрсателгэн гарантныц язма

ризалыгыннан башка Yзгэртелгэн очракта), шулай ук бу статьяныц 7 пунктында hэм

Ро.."" Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясындагы 5 пунктында билгелэнган

бурыч принципалы yтэлгэндэ Гарант тарафьшнан таныла,

1i. МуничиfIаJIь гарантия буенча акча тYлэy турьшда бенефициар талэбе (гарантиЯ

yтэлеше турында бенефйчиар талабе) гарантиядэ_ билгелэнган очракта гына гарантка

Ёrр.п.р.. мемки", Гuрu"r"" уiэлеше y|l-д" б.ц99:":":rтrб::lqyяДЭ бИЛГеЛЭНГЭН

тэртиптэ, iарантиilда кyрсэтелган документларны кушып, язма рэвештэ гарантка

белдерелерIэ тиеш.
1з. Бенефициар муниципаль гарантиядэ heM килешyдэ билгелэнгэн срогыннан элек

гаранТиянецYТэЛешеТУрынДаТаJIэПЛэркУяргахокУкЛыТYГелМУниципаЛЬГараНТияне
бrру, ц1yn 

"..n""r, 
.rр""ц"палныЦ гарантиЯ белэН тээмин итеJIгэн йеклэмэлэрен YтэY

.pbii' бйлангыч дип Ъuп-u торган вакыйгалар (шартлар) булган очракта да,

принципаJIга хэбэр итаргэ hэм принципалга тЕ}лэпнец кr{ермэсен таIIшырырга тиеш.' 
15. 'ГараЁЪ муниципаль гарантиядэ билгелэнгэн срокта, бенефициарныц

кyрсэтелгэн талэпке кушып бирелгэн док)ментлар белан Гарантия yтэлеше турындагы

тйэбен карарга hэм гарантия шартларына талэплэр hэм аца кушып бирелгэн документлар

туры килy-килмэвен тикшерергэ тиеш.

документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла hэм гарант бенефициарга аныц

талэбен канэгатьлэндерyдэн баш тарта:

1) гарантИя бирелгэН срок тэмамланганнан соц (гарантиянец гаI\4элдэ булу срогы)

гарантка таJIэ11 hэм'(яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантка тапшырылган);

2) таJIап hэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантиядэ билГелэнгэН

оченче iатлар тарафыннан текъдим ителгэн



19, *|арантия yтэлеше турында бенефициар т€rлэбен hэм аца кушып бирелгэн
документларны нигезле hэм му.ниципаль гарантиянец тиешле шартлары дип танылган
очракта, гарант гарантия буенча йеклэмэне гарантиядэ билгелэнгэн вакытта yтаргэ тиеш.

20. :Гарантны1 бенефициар каршь]ндагы муниципаль гарантиядэ каралган
йеклэмэсе гараятия белан тоэмин ителгэн принципЕrлныц срогы чыккан йоклэмэлэре
кyлемендэ, лэкин гарантия суммасыннан да артмый.

21. Гарантныц муниципаJIь гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклэмэсе
туктатыла: ^

1) гарантта билгелэнгэн кyлэмда бенефициарга Гарант тарафыннан акча тyлэп,;

" 2) гарантияде билгелэнгэн вакыт узганнан соц, ул бирелгэн (гарантиянец гамэлдэ
булу срогы);- 

3) принчипал hэм (яисэ) оченче затлар тарафьтннан принципалныц гарантия белэн
таэмин,ителгэн йоклэмэлэрен yтэгэн йэ принципалныц кyрсэтелгэн йоклэмэлэрен брэн
нигезлар буенча.(бенефициар тарафыннан гарантка hэм (яисэ) судка бирелган гарантия
yтэлеше турында гарантка карата талэп булу-булмауга карамастан) туктатылган очракта,
яисэ принциlrалнь]ц кlрсэтелгэн йеклэмэлэрен башка нигезлэр буенча (бенефициар

1арафыннан гарантка hэм (яисэ) судца биргэн талэrrнец булу-булмавына карамастан));
4) гарантка кйре кайтару юлы белэц Qенефициарныц yз хокукларыннан hэм (яисэ)

бенефициарныц гарантия буенча уз йеклэмэлэреннэн азат итy турында язма гаризасы
буенча yз _хокукларыннан батп тартуы натижасенда, принципал тарафыннан Россия
Федерацияёе Бюджет кодексыныц 1151 статьясында каралган гарантия буенча мондый
гарантия буенча бенефициарлар hэм килечактэ аJIар барлыкка киJц/ очен нигезлэр фактта
булмаган очракта гарантиян. nrp" кайтару нэтижэсендэ, гарантны гарантия буенча уз

] йоклэмэлер9ннэн азат итy турында гарантия буенча yз хокукларыннан;
. : 5) эгэр тээмин ителетrrенэ гарантия бирелган принциrrалньтц йоклэмэсе билгелэнган

срокта бuрпrппu килмэсэ;
6) бенефициар гарантка hэм (яиса) гарантка гарантка гарантия yтэлеше турында

гарантка талэп куйганнан соц. топ йоклэмэне (шул исэптэн принципалны hэм (яисэ)
бенефициарнь1 бетерlтэ бэйлs рэвеlптэ) туктатуга яисэ аныц г€lмэлдэ булмавьiн алыш-
биреш дип тануга бэйле рэвештэ;;

.l,, ,7) бенефициарныц башла затка яисэ бенефициарга караган баrцка нигезлэр буенча
гарантка гарантия, iокуклар hэм (яисэ) бурычлар буенча талэп хокукларын бутэн затка
тапшьiрган-, бчракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан (курсэтелган талэплэрнец
(хокукларныч haM бурычларныц) яца хужасьша (сатып а,rучыга) облигациягэ
хокукларныц яца хуjл(асына (сатьшt алучыга) кrryена бэйле ревешта, кыйммэтле кэгазьлэр
турында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэrrлэрне (хокукларын) алдан
тапшJlрудан (кучулэн тыш), принципалныц (эмитентньlц)) ;

, . 8) принципtiл iарафьiннан'башка'затка тапшьIрылган яисэ принципалга караган
хокукларньдч hам (яисэ) бурычларньiц (бурычнын) башка нигезлэре буенча башка затка
кrшэн] очракта, гарантныц -дч язма риз€rлыгь:ннан башка, топ, йокдэма буенча
принципалга караган хокукларньiц hэм (яисэ) бурьгчларныц (бурычныц) башка нигезлэре
буенча принциiтал тарафыннан тапшырылган очракта; ;

9) гаранiйлэрлэ кyрсэтелгэн очракларда hэм нигезлэр буенча гарантияне
чакыртып алу нэтижэсендэ;

10) гарантияда билгелэнгэн башка очракларда.

гарантияЕе тотып калу кyрсэтелгэн гарантия буенча нинди дэ булса хокукларны
сакламый.

2З. Муниципаль гарантияне туктату турында мэьлyм булган Гара"т бу хакта
бенефициарга hэм принципi}лга хэбэр итэргэ тиеш.



Бенфициар hэм муниципаль гарантияне чакьIртыrr алу яисэ туктатуга китерэ
торган хэллэрнец килеп чыгуы турында мэгълyм булган принципал бу хакта гарантка
хэбэр итэргэ тиеш.

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне yTay гарантныц принципалга карата

регресс тшIэбе хокукы барлыкка килyгэ китерсэ йэ бенефициарныц принципчrлга Карата
талабе,:хок.укларь!ныц гарантка юл куюы белэн бэйле булса, мондый муниципапь
гарантиянч,,yтэy,очен акча тиешле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэпкэ
€lJIына, э мондый муницип;}ль гарантия буенча йеклэмэлэрне yтэy бюджет кредиты биру
буларак чагыла.

25. Огар Гарlнт тарафlннан м}цицип€rль гарантияне yтэy гарантньщ принци[tlJIга
карата регресс талэбе хок}кы барлыкка киJц/гэ китермэсэ йэ бенефициарныц принципалга
карата, талэп хок}кы гарантка юл к}.ю белэн бэйле булмаса, ]мондый м}циципаль
гарантияIIе yтэy очен акча тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ аJIына.

дэ булса олешендэ утэу йезеннэн тyлэнгэн акчалар регрессы тэртибендэ гарантка кайтару
яиса гаранlка бенефициарныц приЕципалга карата бирелгэн тЕtлэп хокукларын yтэy
йозеннэн аJIынган акч€rлар бюджет кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла.

27. МуниlIипаль гарантиялэр белэн таэмин ителган кредитлар hэм кредитлар
максатчан 0улырга тиеш.

28. Муниципаль гарантия белjн тээмин ителгэн кредит (займ) акчirларын максатсыз
файда-гlану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия биру турында шартнамэдэ
билгелэнгэн йеклэмэлэрне yтэмэгэн яисэ тиешенчэ yтэмэгэн очракта, принципал hэм
бенефициар Россия Федерациясе законнарында, муницип€шь гарантия биру турында
килеrпyдэ билгелэнгэн жаваплылыкка ия.

29. Бенефициарлар булып торган_йеклемэлqрне тээмин итyдэ бирелэ торган
муниципаль гарантиянец yзенчэлеклэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн
билгелэнэ. "

30. Муниципаль гарантиялэрне биру тэртибе hэм шартлары Россия Федерациясе
Бюджет кодексь: hэм аныц нигезендэ кабул ителгэн элеге карар белэн билгелэнэ.>;

|.'7 ,20 статьяныц 2 пунктында:
: беренче. абзацта кбарлыкка килу heM yтэлy) сyзлэреннэн соц к(башка нигезлэр

буенча туктатулар) "сузлэрен остэргэ, кбашка> сyзен (<Башка" сyзенэ алмаштырырга;);
- икенче абзацны yз кочен югалткан дип танырга;

1.8. 21 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэрга:;

.: , i",,, |'21 Статья-. Муницип€lJIь эчке бур"ыч €}луJIар программасы

l. Чираттg:ы финанс елына hэм план чорына (Чираттагы финанс елына)
муницишаль эчке _ýфыч алулар IIрограммасы (чираттагьi финанс елына hэм план чорьrна)
Чирацргь1 ,Фина.l9 ель:нда hэм lrлtlн чорында (Чираттагь: финанс ельшда) гамэлгэ
ашырыла hэм (яиса) тулангэн тиешле'бурыч йеклэмэлэре торлэре буенча муниципаль
эчке бурыч алулар, исемлегеннен гыйбарэт,

2. Мlниципаль эчке бурыч €lлулар программасы белэн билгеланэ:, 1) Чдрацагlr Финанс елында hэм план чорында (Чираттагы финанс ельшда)
мунициirzrль эчке бурыч алуларны гамэлга атпырганда барлыкка килэ торган бlрыч
йеклэмэлэрен тyлэyнец иц чик сроклары (Чираттагы финанс елында) тиешле бурыч
йеклэмэларе торлэре буенча хqирле_бюлжетка акчалар жэлеп итy кyлэмнэре hэм тиешле
бурыч йокламэлэре терлэре буенча бурыч йоклэмэлэрен тyлэyнец иц чик сроклары.;

2) тиешле бlрыч йоклэмэлэре торлэре буенча Россия Федерациясе валютасьшда
белдерёлгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен тyлэy кyламнаре.



3. ЧираттагЫ финанС елына hэМ плаН чорына (Чираттагы финанс елына)
муниципаль эчке бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына hэм план чорына
(Чираттагы финанс елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджеткодексыныц 105 статьясы нигезендэ муниципаль эчке
бурычны реструктуризациялэy муницип€rль эчке бурыч алулар программасында
чагылдырылмый.>>;

1.9. тубэндаге эчтэлекле 21 .l -2|.2 статьялар остэргэ::

"21.1 Статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантиялэр программасы

1. Чит ил вiUIютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы Чираттагы финанс
елында hэм*план чорында бирелэ торган чит ил вaлютасындагы муницип€}ль гарантиялэр
исемлегеннан гыйбарэт, тубэндэге мэгълyматларны кyрсэтеп:
1) hэр юнэлеш (максатлар), категория (торкемнар) haM (яиса) гарантиянец hэр юнэлеше
(максатлары) буенча rrринципаллар атамаларын кyрсэтеп гарантиялэy юнэлешлэре
(максатлары) ;

2) гарантиялэр hэм алар тарафыннан тээмин ителэ торган йеклэмалэр валютасы;
З) гарантияларнец гомуми кyлэме;
4) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау) ;

5) гарантияларне биру hэм yтэyнец башка шартлары.
2. Мунйципаль гарантия муниципtlль гарантия белэн таэмин ителэ торган йеклэмэлэр
белдерелгэн валютада бирелэ hэм утэлэ.
3. Чит ил валютасьiндагы мунициrrаль гарантиялэр программасы бюджет турындагы
карарга кутIJымта булып тора.

Мэкалэ 21,2. Муниципаль тышкы бурыч чlJIулар програп4масы

1. Чираттагы финанс елына hэм план чорына (чираттагы финанс ельша) муниципаль
тышкы бурыч а]'IУЛар программасы максатча" чиi 

"n 
пред"rrrарьш hэм (яисэ) чираттагы

финанс елында hэм план чорында (чираттагы финанс ельшда) чит ил валютасында
тyлэнган чйт ил кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан чит ил
валютасында п{элеп итеJIэ торган hэм (яисэ) чит ил ваJIютасында тYлэнгэн бюджет
кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт.
2. Муницип€tль ть]шкы бурыч алупар программасы белэн билгелэнэ:
1) Чиратгагы финанq елында hэм план чорында (чиратгагы финанс елында) }кирле
бюджетка ll{алеп ителэ торган бюджет кредитлар", буе".ru бурыч йоклэмэлэрен тyлэy
срокларында (чираттагы финанс елында) rц"рrrJб.джетка максатчан чит ил кредитларын
файдалану кысаларында чит ил валютасында федераль бюджеттан жирле бюджетка rкЪо.r,
итY кYлэме hэм максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында }цирле бюджетка
}кэлеп ителэ торган бурыч йекламэлэрен тyлэy сроклары;;
2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында я{ирле бюджетка федераль
бюджеттан чит ил Ёалютасындu 

"<ana., "raп.ar 
бюджет *рaд"rпuры буенча чираттагы

финанс ельшда hэм план чорында (Чираттагы финанс елында) )цирлекнец бурыч
йоклэмэларен тyлэy кyлэме.
3. Чираттагы финанс елына hэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль
тышкЫ бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына hэм план чорына (Чираттагы
финанс елына) я(ирле бюджет турынла карарга кушымта булып тора.);

1.10. тубэндэге эчтэлекле 21.3 статьяны остэрго::



"Статья 21.3. Россия Федерациясе ваJIютасында муниципаль гарантиялэр программасы

1 . Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялар про|раммасы, тубандаге
мэгьJпматларны кlрсотеп, Чираттагы финанс елында hэм план чорында биреле торган
Россия Федерациясе ваJIютасындагы муниципаль гарантиялэр исемлегеннэн гыйбарэт:
1) hэр юнэлеш (максатлар), категория (торкемнор) hэм (яисэ) гараятиянец hap юнэлеше
(максатлары) буенча принципаллар ата}dаларын к\рсетеп гарантиялэy юнэлешлэре
(максатлары);
2) гарантиялэрнец гомуми кyлэме;
З) гарантныц lrринципЕrлларга карата регресс талебе хокукы булу (булмау) ;

4) гарантиялэрне биру hэм yтэyнец башка шартлары.
2. Россия Федерациясе вчuIютасында белдерелгэн йеклэмэлэр буенча муниципаль
гарантиялэр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына бирелэ hэм yтэлэ.
З. Россия Федерациясе вzlлютасындагы муниципirль гараfIтиялэр програN{масы бюджет
турында тиешле карарга кушымта булып тора.);

1,,|I.22стaтьяньrт14бэнДэгеpеДaкцияДа.бэяниTэpгэ::.:

r,'i'l

урнаштырIFыц иц чик кYламнэре

1. П{ирлек исеменнэн чыгарылган кыйммэтле кэгазьлэр муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр
дип таныла.
2. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмитенты-)lqирлек уставы муниципаль бурыч
iшупарны тормышка аrтrыру хокукына ия булган }цирлек башкарма комитеты.
З. Х(ирлек тарафыннан чыгарылырга момкин булган муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр
торлэре haM аларныц эмиссиясе hoM морэ)цэгатьлэре тэртибе haM шартлары Россия
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгеленэ.
4. Чираттагы финанс елына hэм план чорыныц hэр елына (Чираттагы финанс елына)
муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец иц чик кyлэме номиналь бая буенча тиешле бюджет
турында Карарла билгелэнгэн муниципаль эчке бурычныц югары чиклэреннэн тыш
п{ирлек Соlеты тарафыннан билгелэна.>;

LI2.2З статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итарга::
"2З Статья. )(ирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар формалары
Щирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар формада бирелэ:
муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44. 1 0 статьясында билгелэнгэн очракларда
Татарстан Веспубликасы бюджетына субсидиялэр биру (статья 200J елньлц2
августындагы 3 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ) ;

башка бюджетара iрансфертлар,
Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр hэм башка бюджетара
трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган )цирле бюджетлардан
бюджетара трансфертларны биру максатлары, тэртибе hэм шартлары Татарстан
Реопубликасы законнары haM (яисэ) башка норматив хокукый актлары нигезенда кабул
ителган щиВлек Советы карарлары белан билгелэнэ.>;

1.13. тубэндэге эчтэлекле 23. | -2З.З статьяларны остэргэ::

Щирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр (статья 2007
елныц 2 августындагы З8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ)

J]



1. Щирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр Татарстан
Республикаgы Бюджет кодексыныц 44.10 статьясында билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ.
2. Олеге статьяныц 1 пунктында кyрсателгэн бюджетара субсидиялэр Татарстан
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы нигезендэ щирлек
бюджетьтнда карала.
Муниципаль берэмлеклэр бюджетларына }qирпек бюджетыннан субсидиялэр (статья200]
еJIныц 2 авryотындаты 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде)
1. Щирлек Советыньщ Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы
Бюджет ко,Йексы талэплэре нигезендэ кабул итело торган карарларында каралган
очракларда hэм тэртиптэ )цирле эhемияттэге мэсьэлэлэрне хал итy буенча п{ирле yзидара
органнары вэк€rлэтлэрен башкарганда барлыкка килэ торган чыгым йеклэмалэрен

финанслашу максатларында rrqирлек бюджетьiннан субсидиялэр бирелергэ момкин,
2. Олеге статъяда кtrрсэтелгэн субсидиялэр бирунец максатлары haM шартлары х(ирлек
Советы карары белан билгелэнгэн тэртиптэ тозелэ торган башкарма комитетлар арасында
килешyлэр белэн билгелэнэ.

1.14. З1 статьяньщ 2 пунктындагы унынчы абзацын тубэндаге редакциядэ бэян итэргэ::

(муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге haM (яисэ) муниципаль тышкы бурычныц иц
югары чиге, Чираттагы финанс елыннан hэм план чорыныц hэр елыннан сощ кила торган
елныц 1 гыйнварына торышы буенча, шул исэптэн муниципаль гарантиялэр буенча
бурычныц иц югары чиге кyрсэтелеп,;));

|.1,5. З2 статьяныц щиденче абзацын тубэндэге редакциядэ баян итэргэ:
(муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге hэм (яисэ) муниципаль тышкы бурычныц иц
югары чигеl Чираттагы финанс елыннан haM шлан чорыныц hap елыннан соц килэ торган
елныц 1 гыйнварына;>.

1.16. 39 статьяда:
- 4 пунктныц берецче абзацьш yз кочен юг€lJIткан дип танырга;
- 5 пунктта <<Россия Федерациясе,)) сyзлэреннэн соц "Халыкара хокук субъектлары"
сYзлэрен остарга,));

|.\7.45 статьяныц 4 пунктындагы 5 абзацында кбюджет yтэлешен hэм бюджет
хисаплылыгын анализлау, тlтулай ук финанс хисап елынца м}.ниципаль йеклэмэне yTay
hэм (яисэ) ГРБС бюджет ассигнованиелэрен куллануныц башка нэтиiкэларе турында
белешмэлэр) сyзлэрен кбюджет yтэлеше турында хисапта бирелгэн мэгъJцматны Россия
Федерациясе Финанс министрлыгыныц норматив хокукый актларында билгеланган
мэгъл\матны ачу талэплэре нигезендэ " сузлэренэ аJIмаштырырга.);
1.18,50 статьяда:
- 1 пунктныц беренче абзацында кРоссия Федерациясе Бюджет зако"нарьi hэм башка
норматив законнар)) сYзлэрен ((нигезлэмэлэр)) сYзлэрена €rлмаштырырга, жирлек
бюджетыннан физик затларга башка тyлэyлэр буенча гавами норматив йеклэмэлэр hэм
йеклэмэлэрне, шулай ук муниципа,'lь контрактлар шартларын, бюджеттан акча биру



турында шартнаN{элэрне (килешrYлэр) Yrэyllе ацпата торган хокукьй актларны ( сYзлереЕэ

аJIмаштырцрга;);
- 2 пунЙа i бrод*".1 хокук монэсабэтлэре олкэсендэ)) сYзлэреII тошереп кЕшдырьryга;

- 3 пунк,iта к(вазьйфаи затлар) " сузлэрен тошереtr калдырырга;

1.t9. 5З статьяда:
- статья исемsЕдэ к(вазьйфаи затлар) " сузлэрен тошереп кч}лдщрщрга;

- 1 пунктга <<(вазъйфаи затлар) " сузлэрен тошереп кzшдырырга;

- 2 пунктта "(вазьйфаи затлар) " сузпэрен тошереп калдырырга,

2. олеге карар, элеге карарда yз коченэ керyнец башка вакытлары билгелэнгэн

}IигезлэмэлэреннэЕ тъtrtr, рэсми басыльш IыKKaH коненнэн !з коченэ керэ,

3. Уналтьшчы абзацлuр - i.s пуIIктчасъшыц унсигезенче, огермеЕче, егерме дlртенчо

абзацлары. пунктчасuit.о. эл9ге карарньщ 1.10 пунктчасьшыц икенчо - унынтIы

абзацлары,2020 елньщ 1 гьйпварьшнан Yз коченэ керэ,

4. |5пунктчасыныц утыз беренче абзацы. элеге карар 2021 елньщ 1 гьйнварыннан Yз

коченэ керэ.
5. 18 статьяньщ беренче, икенче hэм дртенче олешлэре, 19 статьяныц 3 hэм 4 пунктлары,

19.2 статья."r"оurii 1-З пунктлuрur, tЯ.з статьялары,19.4 статьясьшlдагы 1 hэм 2

tг}т{ктлары, 19.5 
"r-""rruрrrыц 

1-3 пунктлары, статьялар нигезлэмэлэренец гitмэJцэ

булрrн Ъ"о."rr"р, э 2I , 2i .2,2з ,2з .\ ,2з .2,2з .з , з 1 статьяньщ 2 пунктындагы унынчы

абзацьшдагы, щирлекнец бюджет IIроцессы турында ЕигезJIэмэнец 32 статьясындагы

щиденче абзацьшдагы (элеге карар редакция;ендэ), щирлекне тозегэндэ, раслагандаhэм

yIэгэндэ барлькка килэ торгаII хокук менэсабэтлэренэ карата кулланьша,

2020_епга hэм 2021, 2022 елларплан чорына бюджеттан башпаrr iкирлек бюджеты Yгэлешо

l*"*Ъ*ы билгелэргэ: 19.2 статьясъшдагы 6, 8-10, 12 Irунктларньщ,щирлекнец бюджет

процессы т}ръшдагы н".е.о"м"нец 19.5 статьясьшIдагы 4 пунктыныц (элеге карар

редакциrIсендэ) й..п"*"лэре 2021 епга hэм 2022,202З еллар плаII чорьша бюджеттан

ъйоur, щирлек бюджетьш тозегэндэ, раслаганда hэм угэулэ барлыкка килгэн хокук

монэсэбэтпэренэ карата кулланьша,

7. Щирлекнец бюджет процессы турьшдагы Нигезлэмэнец 19,2 статьясындагы 7 hэм 11

пунктлары нигезлэмэлэре (элеге карар редакци,{сендэ) х<ирлекнеit бурыч алулар hэм

гЕ)антиялэр rrрограI\dмапарьш килештерY, шулаТ щ 9I программаларга Yзгэрешлэр

олешеЕдэ uq"po"n бод*.iur" 2021 елга hЪм2О22,202З еллар план чорына бюджетган

баплап тозегэндэ, распагаЕда hэм yгэyдэ барлыкка кипгэн хокук монэсэбэтлэреЕэ карата

Ё:frfriЖец бюджет процессы турьшдагы Нигезлэмэнец (элеге караР РеДаКЦИЯСеНДЭ)

|9.2 статьясьшд.lгы 7 hэм 11 пунЙарьшыц бурыч алуларны гамэлГЭ аШЫРУ hЭМ ГаРаНТИЯ

бирУхокУкыолешенДэнигеЗлэмэларе2021елньЩlгьйнварьшнанкУлланыла.
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