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олы дчаСыр авыЛ жирлеге башлыгы Гатиятуллин Марат Гомар улыныц Татарстан

республикасы 3еленодольск муниципаль районы колы Дчасыр авыл жирлеге)

,уrrцrп"ль берэмлегендэ бюджет процессы турындагы (олы Дчасыр авыл жирлеге

СЬветыньц 2О14 елныц 9 августындагы ,195, '17 декабрь 2018 елныц 189 номерлы

карарлары белон кертелгэн yзгэрешлар белан) нигезлэмэгэ yзгарешлэр kepTy турында

могълYматын тыцлаганнан hoM фикер алышканнан соц, Россия Федерациясе Бюджет

кодексына бюджет процессын камиллаштерy олешендэ yзгарешлэр kep1y белэн бэйле

равештэ, олы Ачасыр авыл щирлеге Советы карар итте:

1. ТатарСтан РеспУбликасЫ 3еленодОльск мунИципалЬ районы олы Ачасыр авыл

щирлеге СоветынЫц 20'13 елныЦ 14 ноябрендэге 159 номерлы карары белэн расланган

<олы Дчасыр авыл щирлеге> муниципаль берэмлегендэ бюджет процессы турындагы

нигезломагэ (Олы Дчасыр авыл }кирлеге Совет_ыньtц2О14 елныц 9 августындагы 195, 17

декабрЬ 2018 елныЦ 189 HoMepn", *"р"рларьi.белаН кертелгэН Yзгарешлар белон) (алга

таба - }кирлектэ бюджет процессы турында Нигезлэмэ), ryбандаге Yзгэрешларне hэм

остамолар кертергэ:
,1.1. 9 статьяныЦ 4 пунктЫндагЫ жиденче абзацында <бюджет акчаларын Баш

админисТраторлары)) сYзлэреН <бюджеТ акчаларыН баш булучелэр, бюджет

керемнэренец Баш администраторларь], бюджет кытлыгын финqдслау чыганакларыныц

Баш адмИнистратоРларЫ (алiа,jOu - бюджет акчаларыныц Баш администраторлары)>

сyзлэренэ алмаштырырга, (эчке финанс контроле> haM>> сyзларен тешереп

калдырырга;

1.2. тубондэге эчтэлекле 17,1 статьяны естэрга::

<<17,1 Статья. )t{ирлек алдындагы акчалата йоклlэмэлэр
1, дкча иекламjлоре буенча жирлек алдындагы бурыч булып акча средстволары

суммасЫ тора, аны щирЛек алдыНдагЫ акчалата йеклэмэ нигезендэ билгеле бер датага

кАрАр
Ns221

активларЫ жирлеК алдында акча йеклэмэлэре буенча

йекламолэр буенча бурычларны исаптон тошерy

шартлары haM тэртибе), Россия Федерациясе



Бюджет кодексында каралган очраклаРДан тыш, жирлекнец финанс органы тарафыннан

билгелонэ.
4. }{ирлек алдындагы акчалата йекламэлэрне (акчалата йешамэлэР буенча

бурычлаРri,j ,."n*" Ьпу,'шулаЙ ук кYрсэТелгаН йеклэмэЛэр hэМ алыш-бирешлэр буенча

талоп хокукларын гамэлгэ "rr,ру 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 932

статьясыНдагы' 4 пунктында кYрсэтелган .тиешле орган яиса Россия Федерациясе

Бюджет кодексыныц 932 статьясындагы 5 пунктында кYрсателган вэкалатле зат

тарафыннан гамалгэ ашырыла.
5. Огар килешYда башкасы билгелэнмагэн булса, жирлек алдындагы акчалата

йекламолар тиешле сумманы )цирлек бюджетыныц бердам счетына кYчергэннэн бирле

yталгэн булып санала.);

1,3. 18 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэрга:

к18 Статья. }t{ирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары

}(ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертелэ:

номиналь баясе Россия Федерациясе валютасында кyрсателган муниципаль

кыйммэтле кегазьларне урнаштырудан килган акчалар haM аларны тyлаyгэ

юнолдерелгэн акчалар арасындагы аерма;
)цирлек арась,нда Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыныц

}колеп ителган hэм тулангэн кредитлары арасындагы аерма;

irрп"* тарафынНан Россия 
'Федерациясе 

валютасында щэлеп ителгэн haM ryланган

бюджет кредитлары арасындагы аерма жирлек бюджетына Россия Федерациясе

бюджет системасыныц Ь"r*" бюджетлары тарафыннан би_пе191 бюджет кредитлары

арасындаrо, ""р*" 1сiатья 2оо7 елныц 2 авryстындагы з8_трз номерлы Татарстан

РЪспубликасы законы редакциясенда);
тиешле финанс елы давамында )цирле бюджет акчаларын исэпкэ алу

счетларында калган акчаларны yзгэрry;
,цrрп" бюджет кытлыгын эчке финанслауныц бутэн чыганаклары,

}t{ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауныц башка чыганаклары составына

кертела:
керемнэр сатудан акциялар hэм башка формаларын капиталында катнашу,

жирлек милкендэге;
щирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы;
гарант тарафыннан муниципаль гарантиялэрне Цач гарантныц принципалга

карата регресс,дп"о" хокукы барлыкка килyгэ китерса йа бенефициарныц принципалга

карата талэп хокукы гарантка юл кую б_елэн бэйле очракта, жирлек гарантиялорен yгэyгэ

россия Федерациясе валютасында щибэрелэ торган акчалар кyлэме;

}кирлекнец башка бурыч йекламэларен россия Федерациясе валютасында

тyлаyга >цибэрелэ торган акчалар кyламе;,t 
' 

щирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгэн бюджет кредитларын кире

кайтарудан алынган акчалар белон цирлек бюджетыннан юридик затларга бирелган

бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма Россия Федерациясе валютасында

кyрсателгьн'бюджет кредитлары суммасы белэн жирлек бюджетыннан юлрлидик затларга

бирелгэн бюджет кредитлары суммасы арасында аерма (статья 2007 елныц 2

авryстындагы зв-iРЗ'номерлir Татарстан Республикасы 3аконы редакциясендэ);--- ! 
,Krpn"* бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча берлам счеттан кYчерелгэн

акчалар i",a, ,krpnek бюджеты акчаларын исопка алу буенча бердам счетка кyчерелгон

акчалар арасындагы аерма-жирпч* Ьоджеты акчаларын исэпка алу буенча бердам

счетта.
КалгаН акчалаР белон идарэ итy операцияларе составына жирлек бюджеты

акчаларЫ, ,""n*" uny Oyuru" бердэм счетта гамалга куючы щирлек haM шахси счетлары

Россия Федерациясе законнарьI'_rrr"."rд" Мин муниципаль берамлекнец финанс

органында ачылган оешмаларныц акчаларын )цалеп иту haM кире кайтару кертелэ,-Г'- 
>цйрлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертела:



максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннэн

чиТ иЛ валютасында жэлеП итЪлган- haM жирлек тарафыннан ryлэнгэн бюджет

кредитлары арасындагы аерма;
муниципаль гарантиялорне Гарант тарафыннан yтэy гарантныц принципалга

карата регресс талабе хокукы Ьарло,*ка килyга китерсо, максатчан чит ил кредитларын

куллану кысаларында 
-ро..r" 

Федерациясе тарафыннан бирелган чит ил

валютасындагы щирлекнец муниципаль гарантиялерен yтаyга щибарела торган акчалар

кYламе>;

1.4. 19 статьяны тYбэндоге редакциядэ баян итаргэ::

<19 Статья. )t{ирлекнец муниципаль бурычы структурасы

1. }t{ирлеК бурыЧ йеклэмаЛаре булыРй мемкин Ёавешенда йекламэларен буенча:

'l) >цирлекнец кыйммэтле *"r".rп"ренэ 1муниципаль кыймматле кагазьлэрга));

2) Россия Ъъд"р"циясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле

бюджетка Россия Федерациясе валютасында жалеп ителгэн бюджет кредитлары;

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында

РоссияФедерациясеННэНЖэлепИтелгаНбюджеткредИтлары;
4) }кирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит

оешмаларыннан алынган кредитлар;
5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн жирлек гарантиялэре

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

чит ил валютасында бирелган муниципаль гарантияларгэ;

7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамэлгэ кертканче барлыкка килган hэм

,уrrцrп"ль бурычка кертелгон башка бурыч йекламаларенэ,

2, Муниципаль бурыч кyломенэ кертелэ:

1) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;

2) россия ЬБд"р"циясе бюджет система_сыныц башка бюджетларыннан жирле

бюджетка щалеп ,r"пiэц Оод*"ilрБдrrпrры буенча теп бурьн кYлэме (статья 2007

елныц 2 "riy"rrirl"rr, 
'iв-трз номерлы Татарстан Республикасы законы

редакциясенда);
3) щирлек тарафыннан кредиТ оешмалаРыннаН }кэлеП ителгэн кредитлар буенча

теп бурыч кyламе;'4) 
муниципаль гарантиялэр буенча йекламэлэр кyлэме;

s) >цйрлекнец тyлэнмэгэн бутэн бурыч йекламэлэре кyлэме,

3. Муниципаль эчке бурыч кYламенэ кертелэ:

1) Иеклэмэл"рЪ Ёо"dr" Федерациясе валютасында белдерелган муниципаль

кьtЙмматлeкагa3ЬлаpбyeнчaбуpьlчньrцHoмиHaлЬcyMМacЬl;
2) йеклэмалэре Россия Федерациясе Ёапю,ас",нда белдерелган Россия

Федерациясе бюджет системасыныц бiшка бюджетларыннан цирле бюджетка жолеп

,r"пй, бюджет кредитлары буенча теп бурыч кYлэме;;

3) йеклайэлоре 
'россия Федерациясе валютасында белдерелгэн кредит

оешмалаРыннаН жирлеК тарафыннаН жэлеП ителгэН кредитлаР буенча теп бурыч

кYламе;
4) Россия Федерациясе валютасында белдерелган муниципаль гарантиялар

буенча йекламэлэр кyлэме;
5) жrрп"*rЬц' Ро..r" Федерациясе валютасында тYлэнмагэн бутэн бурыч

йеклэмаларе кyламе.
4. Муниципаль тышкы бурыч кYлэмена кертелэ:,

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннан

щирлек тарафыннан жэлеп ителгэн чит ил валютdсь,ндаг,l бюджет кредитлары буенча

теп бурыч кyламе;
2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларЫнда щирЛек тарафыннаН

бирелганМУНИЦИпалЬгараНтИяларбУенчаЙекломалэрКYлэМе.



)t{ирлекнец бурыч йекламэлоре кыска вакытлы (бер елдан кимрэф, уртача вакытлы (бер

елдан биш елга кадэр) hэм озак вакытлы (биш елдан алып 10 елга кадор) булырга

момкин.);

1.5. тубэндоге эчтэлекле 19.1 - 19.5 статьяларын остарго::

(19.1 Статья Россия Федерациясе валютасында белдерелган жирлекнец бурыч

йеклэмолэрен туктату hэм аларны муни_ципаль бурычтан тешереп калдыру (статья 2007

елныц 2 августындагы з8-трЗ t-lo*"pnr, ТатарстаЙ Республикасы 3аконы редакцияс_енда)

1, Огор Россия Федерацйясе валюiасrtнда белдерелган муниципаль бурыч

йеклэмэсе муниципаль бурыч йекламасе тyлэy шартлары белан каралган тyлоy

датасыннан соц килYче датадан соц оч ел эчендэ тYлаYгэ тапшырылмаса (йекламалэр

1л"prn"prt haM щирлекнец муниципаль хокукый актларында билгеланган гамэллар

фБlrrdп тарафыннан башкарылмаган), r<урсателган йеклlама тулысынча туктатылган

дrП ."r"n" haц, эгэР щирлеК СоветЫ карарларында башкасы каралмаган

булса,муниципаль бурычтан тошереп калына,
Муниципаль гарантй"пэр буенча Ёо..r" Федерациясе валютасындагы жирлекнец бурыч

йеклэмалоре муниципаль гарантиялэрне туктатуга нигез. булып торган вакыйгалар

(хеллар) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала hэм курсэтелган вакыйгалар

(r"nn"p1 килеп туган очракта муниципаль бурычтан тешереп калдырыла,

2. олеге .r"rrrrr'ц 1 пунктындагы беренче абзацында кyрсателгэн сроклардан

соц, )цирлек башкарма комитеты Нос.", Федерациясе валютасында белдерелган

,уrrцйпьп' бурыч йекламалэрен муниципаль бурычтан тешереп калдыру ryрында

муниципаль хокукый акт чыгара.
3. Муниципаль бурычтан тошереп калдыру Россия Федерациясе валютасында

белдерелгэн кyчерелэ торгаrr 
"уrицйпаль 

бурыч йеклэмэларе торлэре буенча щирле

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исаптен тешерy суммаларын

чагылдырмыйча аларны исэптан тешерy суммасына муниципаль бурыч кyлэмен кимеry

юлы белэн гамалга ашырыла.
4. олеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацыныЦ, 2 hЭМ 3 ПУНКТЛаРЫНЫЦ

гамолдэ булуы кредит килешyларе буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе

субъектлары hэм башка t\Лу"rцrп"пь беромлеклэр алдында муниципаль бурыч

йекламаларенэ кагылмыи.
5. Муниципаль бурычтан реструlсгурлаштырылган,

алынган) муниципаль бурыч йекламалэрен муниципаль

РоссияФеДерациясеБюджеткодексыНыц105hэм,l13
исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла,

6. Муниципаль кыйммэтле кэгазьларнец эмиссия шартлары нигезендо аларны

тулы кYламдэ эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия Федерациясе

законнарында каралган операцияларне алмаштыру нати){асендэ яиса башка

операцЙялар) ,уrйцrп"п" *ь,йммэтле кагазьлэРнец чыгару, Тулау датасына кадэр,

кyрсотелг", opru11 карары буенча вакытыннан алда тyлэнган дип танылырга момкин,

муниципаль кыйммэтле когазьлэр эмитенты yзе тарафыннан чыгарылган

1иуrrцrпъль кыйммэтле кэгазьлэр буенча йешэмаларне тyлэп бетеру датасы житкэнче

сатып алынган (алмашу нати}кэсендэ алынган яиса Россия Федерациясе законнарында

каралган башка операциялэр нати}кэсендэ алынган) дип танырга хокуклы,

'19.2 Статья Муниципаль бурыч алулар
,1. }t{ирлекнец муниципаль эчке бурыч алулары дигэнда муниципаль кыйммэтле

кэгазьлэрr" ypr"riцpy юлы белэн haM Россия Федерациясе бюджет системасыныц

башка бюджетларr,rrj' hэм кредит оешмаларыннан кредитлар рэвешенда жирлек

исеменнан щирле бюджетка заем акчаларын жолеп итy ацлашыла, алар буенча Россия

Федерациясе валюru.r,rд" белдерелгэн заемчы буларак жирлек бурыч йекломалэре

жирлегенец муниципаль тышкы бурыч алулары дигэндэ, Россия

тараьыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында,

шулай ук тyлэнган (сатып
бурычтан тошереп калдыру
статьялары нигезлэмэлэрен

барлыкка килэ.
2, Авыл

Федерациясе



жирлекнец чит ил валютасында белдерелгэн бурыч йеклэмэларе барлыкка кила торган

ф"д"р"п'бюджеттаНЩИрлебюджеткакредИтларЖэлепИryкYзДэтотЫла.
З. Муницип"п, ,",Ь*", бурыч апулар _Чираттагы финанс елына haM план чорына

россия Федерациясенец flоулэт ть,йк,t' бурыч алулары программасына кертелгэн

проектларны финанслау максатларында гамэлгэ ашырыла,

4. Муниципаль бурыч алуларны гамэлга ашыру хокукына_Россия Федерациясе

Бюджет кодексы hэм >цирлек уставы нигезендэ жирлек исеменнэн башкарма комитет ия,

5. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру жирлек тарафыннан тубондаге

шартларны yтогонда гамалгэ ашырыла: _

'1) >цирлекнец бурыч йекламЬлоре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау;;

2) >цирлек тарафыннан исемлеге Россия Федерациясе Xer<yMэTe тарафыннан

билгелана торган юридик ."rпчрrr,ц бер яиса берничэ рейтинг гамалларен гамэлгэ

ашыручы россия О"дьБ"циясе Хькумате iарафыннан билгеланэ торган дэрэжадэн ким

булмаган кyламдо кредит рейтингы алынган,

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1о71 статьясы hэм Татарстан

Республикасы Бюджет *од"йr,rr,ц 31,1 статьясы нигезендэ аны бурыч

тотрыклылыгыныц уртача дэражасе булган заемчылар торкеменэ керткан очракта,

жирлеК *уrrцrпiпJ бурыч "nyn"p 
башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет

кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пунктында каралган жирлекнец бурыч тотрыклылыгы

кyрсэткечларе кyрсаткечлэрен арiтыруга китера торган кyламнэрдэ муниципаль

гарантиялэр бирерго хокуклы тyгел,
7.РоссияФедерациясеБюДжеткодексыНыЦlо7lстатЬясыhэмТатарстан

Республикасы Бюджет кодексыныц 3i 1 сr"rrясы нигезенда ул бурыч тотрыклылыгыныц

уртача даро)цасе булган заемчылар торкеменэ кертелган очракта, муниципаль

гарантияларне бары тик T_"r"p.i*i реЬпубликасы Финанс министрлыгы белэн

муниципап, ."*"-йЬ, ,r,r*rl бурirч алулар, ЧЙраттагы финанс елына hэм план чорына

(чираттагы бинанс елына) йуниципаль гарантиялэр проrраммаларын, шулай ук

кyрсателгэн программаларга узгjрешлор керган очракта гь]l1бирергэ хокуклы,

8. дны россия Федерацияье Бюдже, *од"*ь"tныц 1071 статьясы hэм татарстан

РеспублИкасы БюДжет кодеКсыныЦ 3'l1 стать".", 
",|."'ендэ 

бурыч тотрыклылыгы тубан

булган заемчылар теркемена керткэн очракта, жирлек муниципаль бурыч алулар

башкарырга, Россйя Федерациясе Ьюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пункгында

каралган щирлекнец бурыч тотрыклылыгы кyрсаткечларенец кyрсэткечларен арттыруга

кИтерэторгаНкYлаМНэрдэМУнИцИпалЬгараНТиялэрбирергоХоКУКлытYгел.
9. россия Федерациясе Бюджет *од"*""i",ц 1о71 статьясы haM татарстан

Республикасы Бюджет кодексыныц з1'1 
"rаrr"."i"йr..ендэ 

бурыч тотрыклылыгы тубэн

булган заемчылар теркемена кертелгэн, очракта, жирлек кредит оешмаларыннан

кредитлар равешенда hэм ,кrрпь*r"ц кыйммэтле кэгазьлэрен урнаштыру юлы белан

бары ,r* ,цrрп;;"ц бурыч й"*пэr"пэрен рефинанслау максатларында, шулаЙ ук

россия Федерациясе бюдж", 
"r"rЪr".r,jr,ц 

бьшка бюджетларыннан максатчан бюджет

кредитлары равешенда муницrп"п' эчке бурыч алуларны гамалгэ ашырырга хокуклы,,

УлРоссияФедерациясеБюджеткодексыныЦ1071стаТЬясыНдагы9пУнкгыНдаhэМ
ТатарстаН РеспублИкасы БюД*", *од"*сыныЦ 3'l'1 статьясындагы 7 пунктында каралган,

10'РоссияФедерациясеБюджеткоДексыНыЦlо7lсТатЬясыhэмТатарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 3.11 стать"a", ,rr"aенда бурыч тотрыклылыгы тyбан

булган заемчылар теркемен" "rt, 
Россия О"д"р"ц,""Ь Ёюджет кодексыныц 1071

статьясЫ haM 31 1 статьясы нигезеНдэ кертелгэн очракта, щирлек муниципаль тышкы

бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга l,tэм муниципаль гарантиялэрне чит ил валютасында

u'о"о1"1],у*ilUБ|о"оччrr." 
Бюджет кодексыныц 1О71 статьясы haM Татарстан

Республикасы Бюджет коде*.r,r,i'i11 :зI,_:сы 
нигезенда ул бурыч тотрыклылыгы

тубаН булгаН заемчылаР торкемена кертелгэН очракта, муниципаль эчке бурыч

алуларнЫ гамэлгэ ашырырга, му1-1иципаль гарантияларне Россия Федерациясе

валютасында бары тик Татар.r"r'Республикасьi Финанс министрлыгы тарафыннан

чираттагь, 6rrair. елына haM план чорына Россия Федерациясе валютасында

расланган очракта гына 1чйратrагь, фйнанс елына haM план чорына Россия



Федерациясе валютасында) бирергэ хокушrы,), шулай ук кyрсателгэн программаларга

yзгэрешлэр кертелде.
12. Росси" Ф"д"р"циясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында

каралган жирлекнец тyлэy салатен торгызу планы кысаларында Россия Федерациясе

бюджет системасыныц'башка бюджетларыннан бирелгэн максатчан бюджет кредитлары

буенча щи рлек йекламалэрен реструктур изациялаyне yткэрy рохсэт ител м и.

19,3 Статья. )t{ирлек тарафыннан чит ил валютасында бурыч алуларны гамолге

ашыру hэм гарантия биру Yзенчалеклоре
'l. }{ирлек Россия ФедерациясеннэН чит ил валютасында Бурыч Длырга, Россия

Федерациясеннон, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 статьясындагы 25

пункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, жалеп ителган максатчан чит ил кредитлары

акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану кысаларында гына чит ил

валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы,

19.4 Статья. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кYламе

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

финанс елына ,уrrцrп"ль эчке hъм тышкы бурыч алулар программалары буенча жирле

бюджетка акча жэлеп итyнец )цыелма кyламе ацлашыла,
2. )t{ирле бюджетка акча жолеп иry кyламе чираттагы финанс елына haM план

чорына (чираттагr' 6rrаrс елына) муниципаль эчке hэм тышкы бурыч алулар

программалары белэн билгеланэ, hэм тиешле финанс елында акчаларны жалеп иryнец

гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 haM '104 статьялары

нигезлэмэлорен исапкэ алып, щирле бюджет кытлыгын финанслауга >цибарела торган

акчаларныц гомуми суммасыннан hэм жирлекнец бурыч йеклэмэлэрен ryлаy

кyлэмнэреннэн артмаска тиеш.
3. Хисап финанс елында жирлек бурыч алуларыныц гомуми суммасы жирле

бюджет kr,Tnrtr"t" финанслауга юналдерелгон акчаларныц гомуми суммасыннан артып

китса, hэм агымдагы елныц 1 гыйнварына }кирле бюджет акчаларыныц кyрсэтелгэн

арттыру суrrч"оirда барлыкка килган бурыч йеклэмэлэрен ryлаy кyламнареннэн артып

киткэн очракта, аrr,rд"irt финанс елына бурыч алуларныц иц чик кyлэмен киметеп,

россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 96 статьясында каралган максатларга

юнолдерелерго тиеш.

'19.5 Статья. Муниципаль эчке hэм тыШкы бурыЧыннаН hэм цирлекнец бурыч

тотрыкл ыл ы гы кyрсэткечларенец и ц ч и к кyрсэткечлэрен нэн

1. )t{ирле бюджет турындагы карар нигезендо муниципаль эчке бурычныц,

муниципаль тышкы' бурычныц (>цирлекнец чит ил валютасындагы йеклэмаларе

булганда), Чираттагы фйнанс елыннан hэм план чорыныц hop елыннан соц килэ торган

елныц 1 гыйнварына (Чираттагы финанс е-I]ынна.н соц килэ торган елныц 1 гыйнварына

булган елныц 
'1 

гыйнварына торышы буенча), шул исоптэн Россия Федерациясе

ВалютасыНдаМУНИцИпалЬгараНтИЯлэр,ЧИТилВалютасыНдаМУНИцИпалЬгараНтИялар
буенча бурычныц иц югары чиге кyрсэтелеп (цирлекнец чит ил валютасындагы

муниципаль гарантиялар буенча йеклэмэларе булганда) билгелана.

2, Муниципаль ir*" Оурrlчныц, муниципаль тышкы бурычныц югары чиклэре

(>цирлекнец чит ил валютасындагы йокламэлэре булганда) элеге статьяныц 4 hэм 5

nyl.t *rn up rl нда б ил гелан гэн ч и клаyлэрне yтэгандэ бил геланэ.' 3: Муниципаль бурыч кyлэме чираттагы финанс елына hэм план чорына

(чираттагы 
"финанс 

ельiна1 жирле бюджет _турында карар белэн расланган карар

нигезендЭ (чираттаГы финанС елtlна1, кире каЙтарылмый торган тYлэYларнец hэм (яисэ)

физиК затлаР кеременЭ салымнаН ryлаYларНец естам? ,itу.?]..,влары буенча жирле

бюджеТ керемнаРенеЦ раслангаН 
' 

кYламеН исапкЭ алмыйча, )t{ирле бюджет

керемнэренец гомуми кYлэме, . жирлеккэ карата Россия Федерациясе Бюджет

*од"*.r,rr,Ц 136 статьясыНдагы 4 пунктында каралган чаралар гамалгэ ашырылган

очракта, щирле бюджет турында карф белан распанган Чираттагы финанс елына hэм



план чорына (чираттагы финанс елына) щирле бюджет керемнэренец физик 3атларНыЦ
керемнарена салым.

4. Муниципаль бурычка хезмэт кyрсэтy чыгымнары кyлэме тубэндаге талэплэрНе
yтэгандэ щирле бюджет турындагы карар белан раслана:

1) Чираттагы финанс елында hoM план чорында (чираттагы финанс елында)
муниципаль бурычка хезмэт кyрсэтy чыгымнары кyламе, Россия Федерациясе бЮДжет

системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исабеннан гамэлгэ ашырыЛа
торгаН чыгымнарныЦ гомумИ кYломеннэН тыш, чираттагы финанс елына haM план
чорына (чираттагы финанс елына) жирле бюджет турында карар белэн расланган
карарныц 10 процентыннан артмаGка тиеш.;

2) Чираттагы финанс елында haM план чорында (Чираттагы финанс елында)
муниципаль бурычны тYлэy hэм аларга хезмэт KYpcaTy буенча чираттагы финанс
елыныц 1 гыйнварына барлыкка килгэн тYлаYлэрнец еллык суммасы Чираттагы финанс
елына hэм план чорына (чираттагы финанс елына) }кирле бюджет турында карар белан

расланган }t{ирле бюджет турындагы карарныц (чираттагы финанс елына) hэм Россия
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан салым, салым булмаган
керемнернец hэм дотациялернец гомуми кyламенец 20 процентыннан артмаска тиеш;

кYрсэтелГон нисбэТне исэплЭгэндЭ чираттагЫ финанС елыннаН haM план чорыныц);

1 .6. Тубэндоге эчталекле 'l9.6 статьяны осторга:

1 9,6 Статья. Муниципаль гарантиялэр
1. Муниципаль гарантия принципалныц бенефициар каршында шартнамэдан яиса

башка алыш-бирештэн (теп йешэмэдан) барлыкка килгэн акчалата йекламэларен
тиешенчэ yтэyне тээмин ита.

2. Муниципаль гарантия принципал йеклlамэларен вакытыннан алда yтэyне
таэмин итми, шул исэптан принципалга аларныц вакытыннан алда yталеше яисэ
принципал йеклlамэларен Yтэy вакыты якынлашкан вакыйгалар (шартлар) >циткан

очракта да.
3. Муниципаль гарантиянец язма формасы мэ>цбури булып тора,
4. МуницИпаль гарантия теП йекламЭ суммасы чагылдырылган валютада бирела

hэм утала.
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалныц y3енэ таэмин ителген

йеклэмасе буенча гарантия суммасы чиклэрендэ субсидиар щаваплылык тота.
6. Муниципаль гарантияда кyрсателе:
1) ГаранТ исеме (тиешле гавами-хОкукыЙ белем бирy - жирлек) haM Гарант

исеменнон гарантия биргэн орган исеме;
2) бенефициарныц исеме;
3) принципалныц исеме;
+) гарантия бирелэ торган йекламэ (теп йеклэманец исемен, баялэмасен haM

HoMepbiH (булган очракта), теп йекламэнец гамалдэ булу вакьЕын яиса аныц буенча
йеклэмэлерне vтэv вакытын, якларныц атамаларын, теп йеклэманец башка меhим
шартларын курсотеп));

5) гарант йеклэмаларе кyлэме haM гарантиянец иц чик суммасы;
6) гарантия биру нигезлоре;
7) гарантия yз кочена kepy датасы яисэ гарантия yз коченэ кера торган вакыйга

(шарт);
8) гарантиянец гамэлдэ булу срогы;
9) гарантия очрагын билгелаy, гарантия yталеше ryрында бенефициар талэбен

кую вакыты hoM тэртибе;
10) гарантияне чакыртып алу нигезлэре;
1 1) гарантия буенча йекломэлэрне Гарант тарафыннан YTay тэртибе;
12) гарантиянец тулы кyлэмда яисэ нинди дэ булса елешендэ yтолгэнда,

принципалныц гарантия белан таэмин ителгэн йеклэмэлэренец тулы кyлэмда яисэ



нинди дэ булса олешенда yтэлганда (ryктатылганда) гарантия суммасын киметy
нигезлэре haM гарантияда билгеланган башка очракларда;

13) гарантияне туктаry нигезлэре;
14) гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка yзгартела алмый торган топ

йеклама шартлары;
15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан тyлэнган

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

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

7. Гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукын кyзда тотмый торган
муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бира торган жирлек милкенда
булган хущалык )цамгыяте йеклэмэлэре (елешларе) буенча гына бирелэ ала.
Принципалны тулысынча яки елешча хосусыйлаштырган очракта, мондый муниципаль
гарантия гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн бирелган дип
санала haM принципалныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясы haM
Россия Федерациясе гращдан законнары талэплоренэ ryры килэ торган, Россия
Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясы haM Россия Федерациясе грil{цан
законнары талэпларено туры килэ торган вакытта гарантныц гарантныц гарантныц ryлы
кyлэмдэ яисо гарантиянец нинди дэ булса олешендэ барлыкка килгэн принципалга
карата регресс талебен канэгатьлэндерy буенча принципалныц йеклемалэрен yтаyне
таэмин итy бурычы барлыкка килэ. Курсэтелгон тээминат бирелгонче муниципаль
гарантияне yтay рехсат ителми.

8. Муниципаль гарантиянец yз кечене Kepye календарь дата яисо гарантияда
кyрсэтелгэн билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белэн билгелэна.

9. Гарант бенефициарныц алдан язма рохсатеннэн башка муниципаль гарантия
шартларын yзгортергэ хокукл ы тyгел,

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарныц гарантка карата булган
талэплэр, яца хр{ага (сатып алучыга) облигацияга хокукларныц яца хуцасына
(эмитентка) кyчyго, принципал (эмитентныц) йекламэлорен yтэyгэ бэйле рэвештэ,
кыймматле кагазьлэр турында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгон
талаплорнец хокукларын тапшырудан (кучудан) тыш, алдан язма ризалыгыннан башка
тапшырыла (бутэн нигезлар буенча кучарга) алмый.

11. Муниципаль гарантия гарантиядэ кyрсателгэн очракларда haM нигезлэр (шул
исэптэн алеге статьяныц б пунктындагы 14 пунктчасында кyрсателган гарантныц язма
ризалыгыннан башка yзгартелгэн очракга), шулай ук бу статьяныц 7 пунктында hэм
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1'153 статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн
бурыч принципалы yтэлгэнда Гарант тарафыннан таныла.

12. Муниципаль гарантия буенча акча ryлэy турында бенефициар талэбе
(гарантия yталеше турында бенефициар талабе) гарантиядэ бйлгелэнган очракта гына
гарантка бирелергэ момкин. Гарантия \rгалеше турында бенефициар талэбе гарантияда
билгелангэн тэртипта, гарантиядэ кyрсэтелген документларны кушып, я3ма ревешта
гарантка белдерелерга тиеш.

,13. Бенефициар муниципаль гарантиядо haM муниципаль гарантияне бирy
турындагы килешyдэ билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне \rгоy турында талаплэрне,
шул исаптэн принципалныц гарантиясе белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрне yтаy срогы
якынлашкан дип санала торган вакыйгалар (шартлар) вакытында да, кyрсэтерге хокуклы
тYгел.

14. Гарант гарантия yтэлеше ryрында бенефициар талабен кую турында
принципалга хэбэр итэрго hэм принципалга талэпнец кyчермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантиядэ билгелангэн срокта, бенефициарныц
кyрсэтелгон талапка кушып бирелган документлар белан Гарантия yталеше турындагы
талэбен карарга hэм гарантия шартларына талэплэр haM аца кушып бирелгэн
документлар туры килy-килмэвен тикшерергэ тиеш.



16. ГарантиЯ Yтэлеше турында бенефициар талэбе haM аца кушып бирелган

документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла haМ гарант бенефициарга

аныц талэбен канэгатьлэндерyдан баш тарта:
,l) гарантия бирелган срок тамамланганнан соц (гарантиянец гамалдэ булу срогы)

;up"rr*b r"n"n haM (яисэ) аца кушып бирелган документлар гарантка тапшырылган);

2) талап hэм'(яиса) аца кушып бирелган документлар гарантиядэ билгеланган

тартипне бозып, гарантка тапшырылды;
3) талап haM (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантия шартларына туры

килми;
4) бенефициар принципал haM (яиса) еченче затлар тарафыннан токъдим ителгэн

принципалныЦ гарантиЯ белоН ,"arr' ителгоН йекламалоренец тиешле Yтэлешен кабул

итyдэн баш тартты;
5) алеге статьяныц 7 пунктында hэм Россия Федерациясе БюджеТ кодексыныЦ

1153 статьясындагы б пунктында билгеланган очракларда;
6) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда,
17, iаранrrяrец Yталеше турында бенефициар талэбе hэм (яиса) аца кушып

бирелгоН документлаР нигезсеЗ hoM (яисэ) муниципаль гарантия шартларына туры

килми дип танылган очракта, гарант бенефициарга аныц талэбен канэгатьландерyдэн

баш тарту турында хабэр итэрго тиеш.
iB. f"p"r' бенефициар талобена каршы принципал тэкъдим ита алырлык

каршылыкларны чыгарырга хокуклы, Гарант хотта принципал алардан баш тарткан яки

уз бурычын таныган очракта да элеге каршылыкларга хокукын югалтмый,

19. ГараНтия Yтолеше турыНда бенефициар талэбен hэм аца кушып бирелган

документларны нигезле haM муниципаль гарантиянец тиешле шартлары дип танылган

очракта, гарант гарантия буенча йеклэмэне гарантияда билгелонгэн вакытта yтэргэ

тиеш.
2о. Гарантныц бенефициар каршындагы муниципаль гарантиядэ каралган

йекламосе гарантия белэн таэмин ителгэн принципалныц срогы чыккан йекламаларе

кYлэменда, лакин гарантия суммасыннан да артмый,
21, Гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклэмэсе

туктатыла:
1) гарантта билгелангэн кYламдэ бенефициарга Гар_ант тарафыннан акча тYлэп,;

2) гарантиядэ билгелэнган вакыт узганнан соц, ул бирелгэн (гарантиянец гамэлдэ

булу срогы);
3) принципал haM (яисо) еченче затлар тарафыннан принципалныц гарантия

белан таэмин ителган йекламаларен yтагон йэ принципалныц кyрсотелгэн

йекламолэрен бутан нигезлэр буенча'(бенефициар тарафыннан гарантка hэrrл (яисо)

судка бирелгэн гарантия Yтэлеше ryрында гарантка карата талэп булу-булмауга

карамастан) туктатылган очракта, яиса принципалныц кyрсэтелгэн йоклэмэлэрен башка

нигезлор буенча (бенефициар тарафыннан гарантка hэм (яиса) судка бирган талопнец

булу-булмавына карамастан)) ;

4) гарантКа кире кайтарУ юлы белЭн бенефициарныц Yз хокукларыннан hoM (яисэ)

бенефициарныц ,арьrrr, буенча уз йекламолэреннэн азат итy турында язма гаризасы

буенча у. "o*ybup",rr"ь1 
б", ,"рrуы нэтижэсендэ, принципал тарафыннан Россия

Федерациясе Бюджет кодексыныц t,tЪ,t .r"rьясында каралган гарантия буенча мондый

,"р"rrr" буенча бенефициарлар hэм килэчакта алар барлыкка килy ечен нигезлэр

фiктта булмаган очракта гарантияне кире кайтару нати){асендэ, гарантны гарантия

бу"rr" уз йекламалареннан азат итy турында гарантия буенча yз хокукларыннан;

5) эгар тээмин ителешенэ гарантия бирелгэн принципалныц йекламасе

билгелэнган срокта барлыкка килмосэ;
6) бенефициар iapar.*a hэм (яисэ) гарантка гарантка гарантия \rгэлеше турында

гарантка талап куЙганнан соц топ и"*"r"rе (шул исэптэн принципалны hay (яисэ)

бенефициарны бетеругэ бэйле рэвешта) ryктатуга яисэ аныц гамэлдо булмавын алыш-

биреш дип тануга бэйле рэвештэ;



7) бенефициарныц башка затка яисэ бенефициарга карагаН башка ниге3лаР

буенча гарантка гарантия, хокуклар hэм (яиса) бурычлар буенча талап хокукларын бутэн

затка тапшырган очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан (курсателган

талапларнец 1хокукларныц haM бурычларныц) яца хужасына (сатып алучыга)

облигациягэ хокукларныц яца хркасына (сатып алучыга) кyчyена бэйле рэвешта,
кыйммэтле кагазьлор турында Россия Федерациясе законнарында билгеланган

талэплэрне (хокукларын) алдан тапшырудан (кучудэн тыш), принципалныц

(эмитентныц));
8) принципал тарафыннан башка затка тапшырылган яисэ принципалга караган

,о*у-"рrыц hэм 1яисj1 бурычларныц (бурычныц) башка нигезларе буенча башка затка

кYчкэн очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка, топ йекламэ буенча

принципалга караган хокукларныц hэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц) башка нигезлэре

буенча принци пал тарафы ннан тапшырылган очракта; ;

9) гарантиялэрда кyрсэтелгэн очракларда hэм нигезлар буенча гарантияне

чакыртып алу натижэсендэ;
10) гарантиядэ билгелангэн башка очракларда,
22, Гарантныц аныц буенча йекламалэре туктатылганнан соц бенефициарныц

гарантияне тотып калу кyрсэтелгэн гарантия буенча нинди да булса хокукларны

сакламый.
23. Муниципаль гарантияне туктату турында могьлYм булган Гарант бу хакта

бенефициарга hoM принципалга хабар итаргэ тиеш,
'Бенефициар haM муниципаль гарантияне чакыртып алу яисэ туктатуга китерэ

торган хэллорнец килеп чыryы турында мэгьлyм булган принципал бу хакга гарантка

хэбэр итэргэ тиеш.
24, Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне yтэy гарантныц принципалга

карата регресс талэбъ хокукы барлыкка килyга китерсэ йа бенефициарныц принципалга

карата талэбе хокукларыныц гарантка юл куюы белан байле булса, мондый муниципаль

гарантияне yTay очен акча тиешле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэпка

алына, э мондыЙ муниципаль rаранТия буенча йекламаЛарне рэу бюджет кредиты биру

бчлаоак чагыла.
25, Огэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне yтэy гарантныц принципалга

карата регресс 
'талэбе 

хокукы бiрлыкка килyгэ китермэ_са йэ бенефициарныц

принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле булмаса, мондый

муниципаль гарантияне yтэy очен акча тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ алына,

26. Гарант тарафьiннан гарантия буенча йеклэмэларнец ryлы кVлэмдэ яисэ нинди

до булса "п"r"rдь утау Йезеннан тyлэнгэн акчалар регрессы тэртибенда гарантка

кайтару яиса гарантка'бенефициарныц принципалга карата бирелгэн талэп хокукларын

YT3Y йезеннаН алынгаН 
"*u"nbp 

бюджет кредитларын кире кайтару буларак

чагылдырыла,
27', Муниципаль гарантиялэр белан тээмин ителгэн кредитлар hэм кредитлар

максатчан булырга тиеш.
28, Муниципаль гарантия белан тоэмин ителган *o"i" (займ) акчаларын

максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия бирy турында

*"рrrаr"дj билгеланган йекламаларне yтэмагэн яиса тиешенчэ yтэмэгэн очракта,

принципал hoM бенефициар Россия Федерациясе законнарында, муниципаль гарантия

биру турында килешyдэ билгелонган жаваплылыкка ия,

29, БенефициЬрпчр булып торган йекламэлэрне таэмин итYда бирела торган

муниципаль гарантиянец yзенчэле-ьре Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн

билгелана,
30. Муниципаль гарантиялэрне

Бюджет кодексы hэм аныц нигезендэ

1.7, 20 статьяныц 2 пунктында:

бирy тэртибе hэм шартлары Россия Федерациясе
кабул ителган олеге карар белан билгелана,>;



- беренче абзацта <барлыкка килy hэм уталу) сyзлареннэн соц <(башка нигезлар

буенча туктатулар) "сузлэРен остерГэ, (икенче)) сYзеН <<башка" сY3ена алмаштырырга;);

- икенче абзацны yз кечен югалткан дип танырга;

1.8, 21 статьяны тубэндаге редакциядэ боян итэргэ:

к21 Статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы
1, Чиратгагы финанс елына haц план чорына (чираттагы финанс елына)

муниципаль эчке бурыч алулар программасы (чиратгагы финанс елына hoM план

чорына) Чираттагы финанс "пr,*дi 
hэм план чорында чЧираттагы финанс елында)

гамэлга ашырыла hoM (яиса) тYленгон тиешле _бурыч йекламолэре терлоре буенча

муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннан гыЙбарэт,

2, МуниципапЪ."*" Ьурь,ч алулар программасы белан билгелана:

1) ЧираттагЫ финанС "по,rда 
Ь"' план чоРында _(чираттагы финанс елында)

муниципаль эчке бурыЧ алуларны гамэлга ашырганда барлыкка килэ торган бурыч

йеклэмалэрен тYлаYнец иц чик сроклары (чираттагы финанс елында) тиешле бурыч

йокламаларе ,"pn"p" буенча цйрп" Ьод*",*" акчалар }кэлеп итy кYламнэре haM

тиешле бурыч йеклэмэлэре торлэре буенча бурыч йоклэмэларен тyлаyнец иц чик

сроклары.;' 
2)тиешле бурыч йеклэмэлэре торлэре буенча россия Федерациясе валютасында

белдерелгон муниципаль бурыч йеклэмэларен тyлаy кyлэмнэре,

3. Чиратгагы финанс елына haM план чорына (чираттагы финанс елына)

муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елына haM план чорына

1Liираттагы бинанi Ьлына)-ти"шпе бrоджет ryрында карарга кушымта булып тора,

4, РоссиЯ Федерацйясе БюдЖет кодекСыныЦ '105 статьясы ниге3ендэ муниципаль

эчке бурычны реструктуризациялаy муниципаль эчке бурыч алулар программасында

чагылдырылмый.>;

,1.9.тУбандэГеэЧТолеКле21.1_21'2статьяларестарга:

<<21,1 Статья. Чит ил валютасында муниЦипаль гарантиялар программасы

1, Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялар программасы чираттагы

финанс елында haM план чорында бирелэ торган чит ил валютасындагы муниципаль

гарантиялор исемлегеннэн гыйбарэт, тубэндэге мэгьлyматларны кyрсатеп:

1) hap юнолеш (максатлаЁ), *"i"rория (теркемнэр) hэм (яисо) гарантиянец hap

юнэлеше 1максатларьi1 буенча принципаллар атамаларын кyрсатеп гарантиялэy

юнолешларе (максатлары); 
апяrhыннан таэмl -lокламэлар валютасы;2)гарантиялорhэмаларТарафыННаНТээМИНИтелаторгаНУ

3) гарантияларнец гомуми кyлэме;
4) гарантныц принципалларга карата регресс талабе хокукы булу (булмау);

5) гарантияларне бирy hэм раунец башка шартлары, ;

2, Йунrцrпал' гарантия муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ торган

йекламалар белдерелган валютада бирелэ hэм утала,
3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы бюджет

турындагы карарга кушымта булып тора,

к21'2Статья.МУниципалЬтышкыбУрычалУларпрограммасы
1. Чиратгагы финанс елына hэм план чор,iна (чираттагы финанс елына)

муниципаль тышкы бурыч алулар программасы максатчан чит ил кредитларын hэм

(яиса) чираттагы финанс елында i.,"r-плrl{ чорында (чираттагы финанс елында) чит ил

валютасында тyлэнгон чит ил кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан

чит ил валютасында жэлеп ителэ торган hoM (яиса) чит ил валютасында тYлэнган

бюджет кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт,
2. МуниципЬль тышкы бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:



'1) Чираттагы финанс елында haM план чорында (чираттагы финанс елында)
)цирле бюджетка }калеп итело торган бюджет кредитлары буенча бурыч йешtэмалэрен
тyлэy срокларында (чираттагы финанс елында) жирле бюджетка максатчан чит ил

кредитларын файдалану кысаларында чит ил валютасында федераль бюджеттан щирле
бюджетка жэлеп итy кYломе haM максатчан чит ил кредитларын файдалану
кысаларында жирле бюджетка )цэлеп итела торган бурыч йекламэларен тyлоy
сроклары;

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында жирле бюджетка

федераль бюджеттан чит ил валютасында жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча

чираттагы финанс елында hoM гJлан чорында (чираттагы финанс елында) жирлекнец
бурыч йеклэмэларен тyлэy кyламе,
з,'чираттагы финанс елына hэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль

тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына haM план чорына

(чираттагil'финанс елына) жирле бюджет турында карарга кушымта булып тора,);

'1.10. тубэндэге эчтэлекле 21.3 статьяны остарго:

<<21.3 Статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялар

программасы
1. РоссиЯ Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы,

тубэндэге магьлyматларны кyрсотеп, чираттагы финанс елында hэм план чорында

бирела торган Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялор

исемлегеннан гыйбарат:
1) hэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнар) hэм (яиса) гарантиянец hэр

юналеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын кyрсэтеп гарантиялаy

юнэлешлоре (максатлары) ;

2) гарантияларнец гомуми кyлэме;
з) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);

4) гарантияларне бирy haM реунец башка шартлары,
2, РоссиЯ Федерациясе валютасында белдерелгон йекламалэр буенча

муниципаль гаранТиялаР'барЫ тик РоссИя Федерациясе валютасында гына бирела hэм

Yтэло.
3. РоссиЯ ФедерацИясе валЮтасындаГы муниципаль гарантиялэр программасы

бюджет ryрында тиешле карарга кушымта булып тора.>;

1 .11, 22 статьяны тубандэге редакциядэ боян итарга:

<<22 Статья. Муниципаль кыйммэтле кагазьлар. Муниципаль кыймматле

кэгазьларне урнаштыруныц иц чик кyлэмнэре
1. }t{ирлек исеменнэн чыгарылган кыйммэтле кэгазьлэр муниципаль кыймматле

КЭГа3ЬЛаР ДИП ТаНЫЛа, i
2, Муниципаль кыймматле кэгазьлэрнец эмитенты - жирлек уставы муниципаль

бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия булган )цирлек башкарма комитеты.

з. }(ирлек тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципалЬ кыйммэтле

кагазьлор торлэре haM аларныц эмиссиясе hэм мера)цагатьлэре тэртибе haM шартлары

россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэна.
4.Чираттагы финанс елына haM план чорыныц hэр елына (чиратгагы финанс

елына) муниципаль кыйммотле кэгазьлэрнец иц чик кYлэме номиналЬ баЯ буенча

тиешле бюджет турында Карарда билгелэнгон муниципаль эчке бурычныц югары

чиклареннэн тыш жирлек Советы тарафыннан билгелэнэ.));

1.12. 23статьяны тубэндаге редакциядо бэян итэргэ:

к2з Статья. )t{ирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлаР

формалары



)t{и рле к бюджеты н нан бюджетара трансфертлар формада бирелэ :

мун и ци п ал ь берэмлеклэр бюджетлары на субсидиялар ;

Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.'10 статьясында билгелонган
очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялор бирy (статья 2007 елНыЦ
2 августындагы 38-ТР3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенда);

башка бюджетара трансфертлар.
Максатчан билгеланеше булган субсидиялар, субвенциялар haM баШКа

бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан бУлган }КИРЛе

бюджетлардан бюджетара трансфертларны биру максатлары, тэртибе hэм шартлары
татарстан Республикасы законнары hэм (яисэ) башка норматив хокукый актлары
нигезендэ кабул ителгэн щирлек Советы карарлары белан билгеланэ.>;

1 .13. тубандаге эчталекле 23.1 ,23.З статьяларны остаргэ:

2З.1 Статья. )t{ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына
субсидиялоР (статья 2о07 елныц 2 авryстындагы 38-тр3 номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендэ)1. )t{ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялаР
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.10 статьясында билгелэнган тэртипта
бирела.

2. олеге статьяныц 1 пунктында кYрсэтелган бюджетара субсидиялор Татарстан
республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 3аконы ниге3енда жирлек
бюджетында карала,

23.2 Статья. Муниципаль берамлеклэр бюджетларына жирлек бюджетыннаН
субсидиялэР (статья 2оо7 елныЦ 2 авryстындагы 38-тр3 номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендэ)

1, }{ирлек Советыныц Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан
республикасы Бюджет кодексы талаплэре нигезендэ кабул ителе торган карарларында
каралгаl-| очраклаРда haM тэртипта щирле аhэмияттаге мэсьэлэлэрне хэл итy буенча
)цирле Yзидарэ органнары вакалэтлэрен башкарганда барлыкка килэ торгаН чыгыМ

йекламэЛареН финанслашУ максатларында жирлек бюджетыннан субсидиялар
бирелерго мемкин.

2, олеге статьяда кYрсэтелган субсидиялер бирунец максатлары hэМ шартларЫ

жирлек Советы карары белэн билгеланган тартипта тозелэ торган башкарма комитетлар
арасында килешyлэр белан билгелэнэ.

2з.3 Статья. }t{ирлек бюджетыннан район бюджетына башка бюджетара
трансфертлар (статья 2оо7 елныц 2 авryстындагы 38-тр3 номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясенда)

россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
талэплоре нигезенда кабул итела торган )цирлек Советы карарларында каралган
очракларда hэм тэртиптэ тозелгэн килешyлэр нигезендэ жирле эhемияттаге
масьэлоларне хэл итy вакалэтлэренец бер елешен гамалгэ ашыруга цирлек
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелергэ мемкин.>;

1,14. 31 статьяныц 2 пунктындагы унынчы абзацын ryбэндэге редакцияде бэян
итэрга:

(муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге hэм (яиса) муниципаль тышкы

бурычныц иц югары чиге, Чираттагы финанс елыннан haM план чорыныц hэр елыннан

соц килэ торган елныц 1 гыйнварына торышы буенча, шул исаптан муниципаль
гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиге кyрсателеп,;>;

1,15. З2 статьяНыц жидеНче абзацын ryбандэге редакцияда бэян итэргэ::



(муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге hэм (яисэ) муниципаль тышкы

бурычныЦ иц югарЫ чиге, Чираттагы финанс елыннан hэм план чорыныц hэр елыннан

соц кила торган елныц 1 гыЙнварына;>.

1.'16. 39 статьяда:

- 4 пунктныц беренче абзацын yз кечен югалткан дип танырга;

- 5 пунктта <РоссиЯ ФедерацИясе,) сYзлареннан соц "Халыкара хокук

субъектлары" сYзлэрен естэрга, > ;

1.17. 45 статьяныц 4 пунктындагы 5 абзацында кбюджет Yтэлешен haM бюджет

хисаплылыгын анализлау, шулай ук финанс хисап елында муниципаль Йоклэмане yгаy

haM (яисо) грБс бюджет ассигнованиелерен куллануныц башка нэтижаларе турында

белешмалэр>> сyзларен <бюджет yтэлеше турында хисапта бирелгэн мэгълyматны

Россия Федерациясе Финанс министрлыгыныц норматив хокукыЙ актларында

билгелэнгэн могьлyматны ачу талапларе нигезенда " сузларенэ алмаштырырга,>;

1.1В. 50 статьяда:

- 1 пункТныц беренче абзацында <<Россия Федерациясе Бюджет законнары hэм

башка норматив законнар) сyзларен (нигезлэм_элэр> сyзлэрена алмаштырырга, жирлек

бюджетыНнан физИк затларГа башка тYлэYлэР буенча гавамИ норматив йекламалар hэм

йекламалэрне, шулай ук муниципаль контрактлар шартларын, бюджеттан акча бирy

турында шартнайэп"р"" (килешулэр) yгэyне ацлата торган хокукый актларны (

сYзларена алмаштырырга; > ;

2 пунктта' uбюджет хокук монэсэбэтлоре олкэсенда> сYзлэрен тошереп

калдырырга;
- З пунктта <(вазыйфаи затлар)) сyзлэрен тошереп калдырырга;

1.19. 53 статьяда:

- (атамасында) сYзлэрен тешереп калдырырга;
-1пУнктта<(вазыЙфаизатлар)>сYзлареНтешерепкалдырырга;
-2пУнктта<(вазыйфаизатлар)>сУзлареНТешерепкалдырырга.
2, олеге карар, элеге карарда yз кеченэ керyнец башка вакытлары

билгелэнгон нигезламэлэреннан тыш, рэсми басылып чыккан кененнон yз кеченэ керо.

3. олеге карарныЦ 1.5 пунктчасыныц уналтынчы - унсигезенче, егерменче,

егерме дYртенче абзацлары, 1.6 пунктчасы, 1.,t0 пунктчасыныц икенче - унынчы

абзацлары, 2020 елныц 1 гыйнварыннан Yз коченэ керэ,

4. олеге *"рЬр"",ц 1.5 пунктчасыныц утыз беренче *абзацы 2021 елныц 1

гыйнварыннан vз кочена керэ.
5. 18 статьяrr,ц Ь"ренче, икенче hэм бишенче елешлэре, 19 статьяныц 3 haM

4 пунктлары, 19.2 статьясындагы'1-3 пунктлары, 19.3 статьялары, 19.4 статьясыныц 1

hэм 2 пунктлары, 19,5 статьясыныц 1-3 пунктларьl, 21, 21.2: 2з, 23,1, 23,2, 2з,3

статьялаЁын, зi статьяныц 2 пунКтындагы унынчы абзацын, 32 статьяныц жиденче

абзацынДагы жирЛекнеЦ бюджеТ процессЫ турындагы Нигезлэмэнец гамолдэ булуын

билгелэрго (алеге карар редакциясендо) жирлек бюджетын тезегандо, раслаганда haM

уr"r"rд", zozO 
"nr" 

ъ"r'2о21,2о22 еллар план чорына бюджеттан башлап, барлыкка

килэ торган хокук менасабатлэренэ карата кулланыла.

6. 19,2 стаТьясындагЫ 6, 8-10, ,l2 пунктларныц, 19,5 статьясындагы 4

пунктынЫц жирлекнеЦ бюджет процессы турынд'агы Нигезлэманец гамалда булуын

билгеларГэ (алеге караР редакциясендэ) 2о21 елгаhом 2022,2023 еллар план чорына

бюджеттан башлап жирлек бюджетын тозегандэ, раслаганда hэм YтаYдэ барлыкка

килгэн хокук менэсэбэтлорена карата кулланыла,



7. }t{ирлекнец бюджет процессы ryрындагы Нигезломэнец '19.2 статьясындагы 7

heM 11 пунктлары нигезлэмэлэре (элеге карар редакциясенда) жирлекнец бурыч алулар
hэм гарантиялар программаларын килештеру, шулай ук бу программаларга y3герешлэр

олешендэ }кирлек Ьюджеrr,н 2О21 елга hэм 2022,2023 еллар план чорЫна бюджеттаН

башлап тозегэндэ, раслаганда haM yгоyдэ барлыкка килган хокук менасэбэтлэренэ
карата кулланыла.

в. )(ирлекнец бюджет процессы турындагы Нигезлэманец (алеге карар

редакциясендэ) 19.2 статьясындагы 7 hэм 11 пунктларыныц бурыч алуларны гамалгэ

ашыру haM гарантия биру хокукы олешенда нигезламэлэре 2021 елныц 1 гыйнварыннан

кулланыла.
9. олеге карарнЫ ИнтернеТ челтэренец Татарстан Республикасы хокукый

магьлYмат рэсми порr"пr,rда (http:/lpravo.tatarstan.ru) hэм ТатарстаН РеспубликасЫ

,уrrцйп"ль берэмлеклэре составындагы 3еленодольск муниципаль районы мэгьлyмат

"iИrrirд" 
(http://zelenodolsk.tataгstan.ru), шулаЙ ук олы Дчасыр авыл жирлегенец

магълYмат стендларында: олы Дчасыр авылы, Yзак урам, 46 йорт (щирлек

администрациясе бинасы), олы дчасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт (мэданият

йорты бинасы) адреслары буенча урнаштырырга.

Олы Ачасыр авыл жирлеге
башльlгы, Gовет рэисе М.Г. Гатиятуллин


