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муниципаль берэмлегендэ бюджет процессы 
турында бйшэ авыл ж;ирлеге Советыньщ 
2013 елньщ 13 ноябрендэге 106 номерлы 
карары белэн расланган (Эйшэ авыл ж,ирлеге 
Советыньщ 2018 елньщ 17 декабрендэге 214 
номерлы карарлары белэн кертелгэн 
узгэрешлэр белэн) нигезлэмэгэ узгэрешлэр 
керту хакында)

Эйшэ авыл ж;ирлеге башлыгы Галявиев Радик Манур улы, Эйшэ авыл жирлеге 
Советыньщ 2013 елньщ 13 ноябрендэге 106 номерлы карары белэн расланган 
(Эйшэ авыл ж;ирлеге Советыньщ 2018 елньщ 17 декабрендэге 214 номерлы 
карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэр белэн) Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы «Эйшэ авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлегендэ бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту 
хакында, Россия Федерациясе Бюджет кодексына бюджет процессын 
камиллэштеру елешендэ узгэрешлэр керту турында мэгълумат тыцлаганнан бэм 
фикер алышканнан соц, Эйшэ авыл ж;ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1.Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районыньщ «Эйшэ авыл 
ж;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ бюджет процессы турындагы 2013 елньщ 13 
ноябрендэге 106 номерлы карар (Эйшэ авыл ж;ирлеге Советыньщ 2018 елньщ 17 
декабрендэге 214 номерлы карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэр белэн) 
нигезлэмэгэ (алга таба-ж;ирлектэ бюджет процессы турындагы Нигезлэмэ), 
тубэндэге узгэрешлэрне Иэм естэмэлэрне кертергэ:

1.1. 9 статьяньщ 4 пунктындагы ж;иденче абзацында «бюджет акчаларын Баш 
администраторлары» сузлэрен «бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет 
керемнэренец Баш администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларыньщ Баш администраторлары (алга таба - бюджет акчаларыньщ Баш 
администраторлары)» сузлэренэ, «эчке финанс контроле бэм» сузлэрен "эчке 
финанс тикшеруе" сузлэренэ алмаштырырга.

1.2. тубэндэге эчтэлекле 17.1 статьяны естэргэ:

"Ж,ирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэр 17.1 Статья

1. Акча йеклэмэлэре буенча ж;ирлек алдындагы бурыч булып акча средстволары 
суммасы тора, аны ж;ирлек алдындагы акчалата йеклэмэ нигезендэ билгеле бер 
датага тулэргэ тиеш.



2. Ж^ирлекнец финанс активлары жирлек алдында акча йеклэмэлэре буенча 
талэплэрне формалаштыра.

3. Жирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны исэптан тешеру 
Иэм торгызу кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары Иэм тэртибе), Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, жирлекнец финанс 
органы тарафыннан билгелэнэ.

4. Жирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэрне (акчалата йеклэмэлэр буенча 
бурычларны) исэпкэ алу, шулай ук курсэтелгэн йеклэмэлэр Иэм алыш-бирешлэр 
буенча талэп хокукларын гамэлгэ ашыру Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 
932 статьясындагы 4 пунктында курсэтелгэн тиешле орган яисэ Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыньщ 932 статьясындагы 5 пунктында курсэтелгэн 
вэкалэтле зат тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

5. Эгэр килешудэ башкасы билгелэнмэгэн булса, жирлек алдындагы акчалата 
йеклэмэлэр тиешле сумманы жирлек бюджетыньщ бердэм счетына кучергэннэн 
бирле утэлгэн булып санала.».

1.3. 18 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"18 Статья. Ж^ирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары.

Ж^ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертелэ:

номиналь бэясе Россия Федерациясе валютасында курсэтелгэн муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштырудан килгэн акчалар Иэм аларны тулэугэ 
юнэлдерелгэн акчалар арасындагы аерма;

жирлек арасында Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыньщжэлеп 
ителгэн Иэм тулэнгэн кредитлары арасындагы аерма;

жирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында жэлеп ителгэн Иэм 
тулэнгэн бюджет кредитлары арасындагы аерма жирлек бюджетына Россия 
Федерациясе бюджет системасыньщ башка бюджетлары тарафыннан бирелгэн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма (статья 2007 елньщ 2 августындагы 38-TP3 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ);

тиешле финанс елы дэвамында жирле бюджет акчаларын исэпкэ алу счетларында 
калган акчаларны узгэрту;

Жирле бюджет кытлыгын эчке финанслауньщ бутэн чыганаклары.

Ж|ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауньщ башка чыганаклары составына 
кертелэ:

керемнэр сатудан акциялэр Иэм башка формаларын капиталында катнашу, жирлек 
милкендэге;

Жирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы;

Гарант тарафыннан муниципаль гарантиялэрне утэу гарантныц принципал га 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ йэ бенефициарный 
принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле очракта, жирлек 
гарантиялэрен утэугэ Россия Федерациясе валютасында жибэрелэ торган акчалар 
кулэме;



жирлекнец башка бурыч йеклемелерен Россия Федерациясе валютасында тулеуге 
жибэреле торган акчалар кулэме;

жирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгэн бюджет кредитларын кире 
кайтарудан алынган акчалар белен жирлек бюджетыннан юридик затларга 
бирелгэн бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма Россия Федерациясе 
валютасында курсетелген бюджет кредитлары суммасы белен жирлек 
бюджетыннан юридик затларга бирелген бюджет кредитлары суммасы арасында 
аерма (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясенде);

жирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счеттан кучерелген акчалар 
Лем жирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счетка кучерелген 
акчалар арасындагы аерма-жирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем 
счетта.

Калган акчалар белен идаре иту операциялере составына жирлек бюджеты 
акчаларын исепке алу буенча бердем счетта гамелге куючы жирлек Ьем шехси 
счетлары Россия Федерациясе законнары нигезенде Мин муниципаль беремлекнец 
финанс органында ачылган оешмаларньщ акчаларын жэлеп иту Лем кире кайтару 
кертеле.

Жирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертеле:

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннен чит 
ил валютасында жэлеп ителген Лем жирлек тарафыннан туленген бюджет 
кредитлары арасындагы аерма;

муниципаль гарантиялерне Гарант тарафыннан утеу гарантньщ принципал га 
карата регресс талебе хокукы барлыкка килуге китерсе, максатчан чит ил 
кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелген чит 
ил валютасындагы жирлекнец муниципаль гарантиялерен утеуге жибереле торган 
акчалар кулеме»;

1.4. 19 статьяны тубендеге редакцияде баян итерге:

"19 Статья. Ж^ирлекнец муниципаль бурычы структурасы

1. Жирлек бурыч йеклемелере булырга мемкин ревешенде йеклемелерен буенча:

1) жирлекнец кыймметле кегазьлерене (муниципаль кыймметле кегазьлерге));

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле 
бюджетка Россия Федерациясе валютасында жэлеп ителген бюджет кредитлары;

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында Россия 
Федерациясеннен жэлеп ителген бюджет кредитлары;

4) жирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыннан 
алынган кредитлар;

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелген жирлек гарантиялере 
(муниципаль гарантиялер);

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясенец 
Чит ил валютасында бирелген муниципаль гарантиялерге;



7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамэлгэ керткэнче барлыкка килгэн Иэм 
муниципаль бурычка кертелгэн башка бурыч йеклэмэлэренэ.

2. Муниципаль бурыч кулэменэ кертелэ:

1) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле 
бюджетка жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме (статья 2007 
елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендэ);

3) жирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан жэлеп ителгэн кредитлар буенча 
теп бурыч кулэме;

4) муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме;

5) жирлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч йеклэмэлэре кулэме.

3. Муниципаль эчке бурыч кулэменэ кертелэ:

1) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;

2) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн Россия
Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле бюджетка 
жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;;

3) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн кредит
оешмаларыннан жирлек тарафыннан жэлеп ителгэн кредитлар буенча теп бурыч 
кулэме;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль гарантиялэр 
буенча йеклэмэлэр кулэме;

5) жирлекнец Россия Федерациясе валютасында тулэнмэгэн бутэн бурыч 
йеклэмэлэре кулэме.

4. Муниципаль тышкы бурыч кулэменэ кертелэ:

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннэн 
Жирлек тарафыннан жэлеп ителгэн чит ил валютасындагы бюджет кредитлары 
буенча теп бурыч кулэме;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында жирлек тарафыннан 
бирелгэн муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме.

Жирлекнец бурыч йеклэмэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), уртача вакытлы 
(бер елдан биш елга кадэр) Иэм озак вакытлы (биш елдан алып 10 елга кадэр) 
булырга мемкин.»;

1.5. тубэндэге эчтэлекле 19.1 -  19.5 статьяларын естэргэ:

"19.1 Статья Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн жирлекнец бурыч 
йеклэмэлэрен туктату бэм аларны муниципаль бурычтан тешереп калдыру (статья 
2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендэ)



1. Эгэр Россия Федерациясе валютасында белдерелган муниципаль бурым 
йеклэмэсе муниципаль бурым йеклэмэсе тулэу шартлары белэн каралган тулэу 
датасыннан соц килуче датадан сои ©ч ©л эчендэ тулэугэ тапшырылмаса 
(йеклэмэлэр шартлары Ьэм ж;ирлекнец муниципаль хокукый актларында 
билгелэнгэн гамэллэр кредитор тарафыннан башкарылмаган), курсэтелгэн 
йеклэмэ тулысынча туктатылган дип санала бэм, эгэр >к;ирлек Советы 
карарларында башкасы каралмаган булса,муниципаль бурычтан тешереп калына.

Муниципаль гарантиялэр буенча Россия Федерациясе валютасындагы ж;ирлекнен 
бурыч йеклэмэлэре муниципаль гарантиялэрне туктатуга нигез булып торган 
вакыйгалар (хэллэр) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала Иэм 
курсэтелгэн вакыйгалар (хэллэр) килеп туган очракта муниципаль бурычтан 
тешереп калдырыла.

2. блеге статьяньщ 1 пунктындагы беренче абзацында курсэтелгэн сроклардан сои, 
ж;ирлек башкарма комитеты Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн 
муниципаль бурыч йеклэмэлэрен муниципаль бурычтан тешереп калдыру турында 
муниципаль хокукый акт чыгара.

3. Муниципаль бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн кучерелэ торган муниципаль бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча 
ж;ирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэптэн тешеру суммаларын 
чагылдырмыйча аларны исэптэн тешеру суммасына муниципаль бурыч кулэмен 
кимету юлы белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Элеге статьяньщ 1 пунктындагы беренче абзацыньщ, 2 Иэм 3 пунктларыньщ 
гамэлдэ булуы кредит килешулэре буенча Россия Федерациясе, Россия 
Федерациясе субъектлары Иэм башка муниципаль берэмлеклэр алдында 
муниципаль бурыч йеклэмэлэренэ кагылмый.

5. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук тулэнгэн (сатып 
алынган) муниципаль бурыч йеклэмэлэрен муниципаль бурычтан тешереп калдыру 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 105 Иэм 113 статьялары нигезлэмэлэрен 
исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.

6. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмиссия шартлары нигезендэ аларны тулы 
кулэмдэ эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия Федерациясе 
законнарында каралган операциялэрне алмаштыру нэтиж;эсендэ яисэ башка 
операциялэр) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец чыгару, тулэу датасына кадэр, 
курсэтелгэн орган карары буенча вакытыннан алда тулэнгэн дип танылырга 
мемкин.

Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмитенты узе тарафыннан чыгарылган 
муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне тулэп бетеру датасы 
ж;иткэнче сатып алынган (алмашу нэтиж;эсендэ алынган яисэ Россия Федерациясе 
законнарында каралган башка операциялэр нэтиж;эсендэ алынган) дип танырга 
хокуклы.

Муниципаль бурыч алулар

1. Ж^ирлекнец муниципаль эчке бурыч алулары дигэндэ муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэрне урнаштыру юлы белэн бэм Россия Федерациясе бюджет 
системасыньщ башка бюджетларыннан бэм кредит оешмаларыннан кредитлар 
рэвешендэ ж;ирлек исеменнэн ж;ирле бюджетка заем акчаларын ж;элеп иту



ацлашыла, алар буенча Россия Федерациясе валютасында белдерелган заемчы 
буларак ж;ирлек бурыч йекламэларе барлыкка кила.

2. Авыл ж;ирлегенец муниципаль тышкы бурыч алулары дигэндэ, Россия 
Федерациясе тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында, 
ж;ирлекнец чит ил валютасында белдерелган бурыч йекламэларе барлыкка кила 
торган федераль бюджеттан ж;ирле бюджетка кредитлар ж;элеп иту куздэ тотыла.

3. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына Ьам план чорына 
Россия Федерациясенец Даулэт тышкы бурыч алулары программасына кертелган 
проектларны финанслау максатларында гамэлгэ ашырыла.

4. Муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ ашыру хокукына Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы Иэм ж;ирлек уставы нигезендэ ж;ирлек исеменнэн башкарма 
комитет ия.

5. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру ж;ирлек тарафыннан тубэндэге 
шартларны утэгэндэ гамэлгэ ашырыла:

1) ж;ирлекнец бурыч йеклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау;;

2) ж;ирлек тарафыннан исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан 
билгелэнэ торган юридик затларныц бер яисэ берничэ рейтинг гамэллэрен гамэлгэ 
ашыручы Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган дэрэж;эдэн 
ким булмаган кулэмдэ кредит рейтингы алынган.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ аны бурыч 
тотрыкпылыгыныц уртача дэрэж;эсе булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, 
ж;ирлек муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пунктында каралган ж;ирлекнец бурыч 
тотрыклылыгы курсэткечлэре курсэткечлэрен арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ 
муниципаль гарантиялэр бирергэ хокукпы тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч 
тотрыклылыгыныц уртача дэрэж;эсе булган заемчылар теркеменэ кертелгэн 
очракта, муниципаль гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы белэн муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар, Чираттагы финанс 
елына Иэм план чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль гарантиялэр 
программаларын, шулай ук курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр кергэн 
очракта гына бирергэ хокуклы.

8. Аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы бэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, >кирлек муниципаль бурыч 
алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 
5 пунктында каралган ж;ирлекнец бурыч тотрыклылыгы курсэткечлэренец 
курсэткечлэрен арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ муниципаль гарантиялэр 
бирергэ хокуклы тугел.

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, ж;ирлек кредит 
оешмаларыннан кредитлар рэвешендэ Иэм ж;ирлекнец кыйммэтле кэгазьлэрен



урнаштыру юлы белэн бары тик жщрлекнец бурыч йеклэмэлэрен рефинанслау 
максатларында, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасыньщ башка 
бюджетларыннан максатчан бюджет кредитлары рэвешендэ муниципаль эчке 
бурыч алуларны гамелгэ ашырырга хокуклы., ул Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында Ьэм Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексыныц 311 статьясындагы 7 пунктында каралган.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы heivi Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы 
тубен булган заемчылар теркеменэ аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
1071 статьясы Ьэм 311 статьясы нигезендэ кертелгэн очракта, ж;ирлек муниципаль 
тышкы бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга Иэм муниципаль гарантиялэрне чит ил 
валютасында бирергэ хокуклы тугел.

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч 
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, муниципаль 
эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне Россия 
Федерациясе валютасында бары тик Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы тарафыннан чираттагы финанс елына Иэм план чорына Россия 
Федерациясе валютасында расланган очракта гына (Чираттагы финанс елына Иэм 
план чорына Россия Федерациясе валютасында) бирергэ хокуклы.), шулай ук 
курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр кертелде.

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында 
каралган ж;ирлекнец тулэу сэлэтен торгызу планы кысаларында Россия 
Федерациясе бюджет системасыньщ башка бюджетларыннан бирелгэн максатчан 
бюджет кредитлары буенча ж;ирлек йеклэмэлэрен реструктуризациялэуне уткэру 
рехсэт ителми.

Статья 19.3 ж;ирлек тарафыннан чит ил валютасында бурыч алуларны гамэлгэ 
ашыру Иэм гарантия биру узенчэлеклэре

1. Ж^ирлек Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында Бурыч Алырга, Россия 
Федерациясеннэн, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 статьясындагы 25 
пункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, ж;элеп ителгэн максатчан чит ил кредитлары 
акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану кысаларында гына чит ил 
валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы.

Мэкалэ 19.4. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме дип тиешле 
финанс елына муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар программалары буенча 
ж;ирле бюджетка акча ж;элеп итунец ж;ыелма кулэме ацлашыла.

2. >Кирле бюджетка акча ж;элеп иту кулэме чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке бэм тышкы бурыч алулар 
программалары белэн билгелэнэ, Иэм тиешле финанс елында акчаларны ж;элеп 
итунец гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 Иэм 104 
статьялары нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, ж;ирле бюджет кытлыгын финанслауга 
ж;ибэрелэ торган акчаларныц гомуми суммасыннан Иэм ж;ирлекнец бурыч 
йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн артмаска тиеш.

3. Хисап финанс елында ж;ирлек бурыч алуларыныц гомуми суммасы ж;ирле бюджет 
кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн акчаларныц гомуми суммасыннан артып



китса, Ьэм агымдагы елньщ 1 гыйнварына ж;ирле бюджет акчаларыныц курсэтелгэн 
арттыру суммасында барлыкка килгэн бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн 
артып киткэн очракта, агымдагы финанс елына бурыч алуларныц иц чик кулэмен 
киметеп, Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 96 статьясында каралган 
максатларга юнэлдерелергэ тиеш.

Макала 19.5. Муниципаль эчке Ьэм тышкы бурычыннан Ьэм ж;ирлекнец бурыч 
тотрыклылыгы курсэткечлэренец иц чик курсэткечлэреннэн

1. >Цирле бюджет турындагы карар нигезендэ муниципаль эчке бурычньщ, 
муниципаль тышкы бурычньщ (жщрлекнец чит ил валютасындагы йеклэмэлэре 
булганда), Чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыныц hap елыннан соц кила 
торган елньщ 1 гыйнварына (Чираттагы финанс елыннан соц кила торган елньщ 1 
гыйнварына булган елньщ 1 гыйнварына торышы буенча), шул исэптэн Россия 
Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр, чит ил валютасында 
муниципаль гарантиялэр буенча бурычньщ иц югары чиге курсэтелеп (ж;ирлекнец 
чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэре булганда) 
билгелэнэ.

2. Муниципаль эчке бурычньщ, муниципаль тышкы бурычньщ югары чиклэре 
(ж;ирлекнец чит ил валютасындагы йеклэмэлэре булганда) элеге статьяныц 4 Ьэм 
5 пунктларында билгелэнгэн чиклэулэрне утэгэндэ билгелэнэ.

3. Муниципаль бурыч кулэме чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы 
финанс елына) ж;ирле бюджет турында карар белэн расланган карар нигезендэ 
расланган (Чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган кертемнэрнец Ьэм 
(яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан тулэулэрнец естэмэ нормативлары 
буенча салым керемнэреннэн тулэулэрнец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, 
>к;ирле бюджет керемнэренец гомуми кулэменнэн артмаска тиеш. бгэр жирлеккэ 
карата Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 пунктында 
каралган чаралар гамэлгэ ашырыла икэн, бурыч кулэме чираттагы финанс елына 
Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) ж;ирле бюджет турында карар белэн 
расланган Тулэусез керемнэрнец Ьэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан 
тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча салым керемнэренец расланган 
кулэмен исэпкэ алмыйча, ж;ирле бюджет керемнэренец гомуми кулэменец 50 
процентыннан артмаска тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме тубэндэге талэплэрне 
утэгэндэ ж;ирле бюджет турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме, Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннэн 
гамэлгэ ашырыла торган чыгымнар кулэменнэн тыш, чираттагы финанс елына Ьэм 
план чорына (Чираттагы финанс елына) ж;ирле бюджет турында карар белэн 
расланган >кирлек бюджеты чыгымнарыныц гомуми кулэменец 10 процентыннан 
артмаска тиеш;

2) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычны тулэу Ьэм хезмэт курсэту буенча чираттагы финанс елыныц 
1 гыйнварына барлыкка килгэн тулэулэрнец еллык суммасы Чираттагы финанс 
елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) ж;ирле бюджет турында карар 
белэн расланган Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс 
елына) ж;ирле бюджет турында расланган карарныц 20 процентыннан артмаска



тиеш (Чираттагы финанс елына Ием план чорына) ж;ирле бюджетные салым, салым 
булмаган керемнеренец Ием Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан дотациялернец; курсэтелгэн нисбетне исеплегенде, Чираттагы 
финанс елыннан Ием план чорыныц hep елыннан соц килуче елныц 1 гыйнварыннан 
сои бурыч йеклемелерен вакытыннан алда тулеуге жибереле торган тулеулер 
суммасы исепке алынмый.»;

1.6. Тубендеге эчтелекле 19.6 статьяны естерге:

Муниципаль гарантиялер

1. Муниципаль гарантия принципалныц бенефициар каршында шартнамеден яисе 
башка алыш-бирештен (теп йеклемеден) барлыкка килгэн акчалата йеклемелерен 
тиешенче утеуне теэмин ите.

2. Муниципаль гарантия принципал йеклемелерен вакытыннан алда утеуне теэмин 
итми, шул исептен принципалга аларныц вакытыннан алда утелеше яисе 
принципал йеклемелерен утеу вакыты якынлашкан вакыйгалар (шартлар) ж;иткен 
очракта да.

3. Муниципаль гарантиянец язма формасы меж;бури булып тора.

4. Муниципаль гарантия теп йеклеме суммасы чагылдырылган валютада биреле 
Ием утеле.

5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалныц узене теэмин ителген 
йеклемесе буенча гарантия суммасы чиклеренде субсидиар >каваплылык тота.

6. Муниципаль гарантияде курсетеле:

1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем биру -  ж;ирлек) Ием Гарант 
исеменнен гарантия бирген орган исеме;

2) бенефициарный исеме;

3) принципалныц исеме;

4) гарантия биреле торган йеклеме (теп йеклеменец исемен, беялемесен Ием 
Номерын (булган очракта), теп йеклеменец гамелде булу вакытын яисе аныц 
буенча йеклемелерне утеу вакытын, якларныц атамаларын, теп йеклеменец башка 
меИим шартларын курсетеп));

5) Гарант йеклемелере кулеме heM гарантиянец иц чик суммасы;

6) гарантия биру нигезлере;

7) гарантия уз кечене керу датасы яисе гарантия уз кечене кере торган вакыйга 
(шарт);

8) гарантиянец гамелде булу срогы;

9) гарантия очрагын билгелеу, гарантия утелеше турында бенефициар талебен кую 
вакыты Ием тертибе;

10) гарантияне чакыртып алу нигезлере;

11) гарантия буенча йеклемелерне Гарант тарафыннан утеу тертибе;

12) гарантиянец тулы кулемде яисе нинди де булса елешенде утелгенде, 
принципалныц гарантия белен теэмин ителген йеклемелеренецтулы кулемде яисе



нинди дэ булса елешендэ утэлгэндэ (туктатылганда) гарантия суммасын кимету 
нигезлэре Ьэм гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда;

13) гарантияне туктату нигезлэре;

14) гарантньщ алдан язма ризалыгыннан башка узгэртелэ алмый торган теп 
йекпэмэ шартлары;

15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан тулэнгэн 
акчаларны каплау турында принципалга Гарант талэбе хокукы булу яисэ булмау 
(принципалга карата гарантньщ регресс талэбе, регресс);

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

7. Гарантньщ принципалга карата регресс талэбе хокукын куздэ тотмый торган 
муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирэ торган ж;ирлек милкендэ 
булган хуж;алык ж;эмгыяте йеклэмэлэре (елешлэре) буенча гына бирелэ ала. 
Принципалны тулысынча яки елешчэ хосусыйлаштырган очракта, мондый 
муниципаль гарантия гарантньщ принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн 
бирелгэн дип санала Ьэм принципалньщ Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 
1153 статьясы Ьэм Россия Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры 
килэ торган, Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1153 статьясы Ьэм Россия 
Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры килэ торган вакытта гарантньщ 
гарантньщ гарантньщ тулы кулэмдэ яисэ гарантиянец нинди дэ булса елешендэ 
барлыкка килгэн принципалга карата регресс талэбен канэгатьлэндеру буенча 
принципалньщ йеклэмэлэрен утэуне тээмин иту бурычы барлыкка килэ. 
Курсэтелгэн тээминат бирелгэнче муниципаль гарантияне утэу рехсэт ителми.

8. Муниципаль гарантиянец уз кеченэ керуе календарь дата яисэ гарантиядэ 
курсэтелгэн билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белэн билгелэнэ.

9. Гарант бенефициарныц алдан язма рехсэтеннэн башка муниципаль гарантия 
шартларын узгэртергэ хокуклы тугел.

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарныц гарантка карата булган талэплэр, 
яца хуж;ага (сатып алучыга) облигациягэ хокукпарныц яца хуж;асына (эмитентка) 
кучугэ, принципал (эмитентныц) йеклэмэлэрен утэугэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле 
кэгазьлэр турында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрнец 
хокукларын тапшырудан (кучудэн) тыш, алдан язма ризалыгыннан башка 
тапшырыла (бутэн нигезлэр буенча кучэргэ) алмый.

11. Муниципаль гарантия гарантиядэ курсэтелгэн очракларда Ьэм нигезлэр (шул 
исэптэн элеге статьяныц 6 пунктындагы 14 пунктчасында курсэтелгэн гарантньщ 
язма ризалыгыннан башка узгэртелгэн очракта), шулай ук бу статьяныц 7 
пунктында Ьэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1153 статьясындагы 5 
пунктында билгелэнгэн бурыч принципалы утэлгэндэ Гарант тарафыннан таныла.

12. Муниципаль гарантия буенча акча тулэу турында бенефициар талэбе (гарантия 
утэлеше турында бенефициар талэбе) гарантиядэ билгелэнгэн очракта гына 
гарантка бирелергэ мемкин. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе 
гарантиядэ билгелэнгэн тэртиптэ, гарантиядэ курсэтелгэн документларны кушып, 
язма рэвештэ гарантка белдерелергэ тиеш.



13. Бенефициар муниципаль гарантияде бем муниципаль гарантияне биру 
турындагы килешуде билгеленгэн срогыннан элек гарантияне утеу турында 
талеплэрне, шул исептэн принципалныц гарантиясе белэн тээмин ителгэн 
йекпемелерне утеу срогы якынлашкан дип санала торган вакыйгалар (шартлар) 
вакытында да, курсетергэ хокуклы тугел.

14. Гарант гарантия утелеше турында бенефициар талебен кую турында 
принципалга хебэр итерге heivi принципалга талепнец кучермэсен тапшырырга 
тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантияде билгеленген срокта, бенефициарныц 
курсетелген талепке кушып бирелген документлар белен Гарантия утелеше 
турындагы талебен карарга бем гарантия шартларына талеплер бем аца кушып 
бирелген документлар туры килу-килмевен тикшерерге тиеш.

16. Гарантия утелеше турында бенефициар талебе бем аца кушып бирелген 
документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла бем гарант 
бенефициарга аныц талебен канегатьлендеруден баш тарта:

1) гарантия бирелген срок темамланганнан соц (гарантиянец гамелде булу срогы) 
гарантка талеп бем (яисе) аца кушып бирелген документлар гарантка 
тапшырылган);

2) талеп бем (яисе) аца кушып бирелген документлар гарантияде билгеленген 
тертипне бозып, гарантка тапшырылды;

3) талеп бем (яисе) аца кушып бирелген документлар гарантия шартларына туры 
килми;

4) бенефициар принципал бем (яисе) еченче затлар тарафыннан текъдим ителген 
принципалныц гарантия белен теэмин ителген йеклемелеренец тиешле утелешен 
кабул итудан баш тартты;

5) елеге статьяныц7 пунктында бем Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 
статьясындагы 6 пунктында билгеленген очракларда;

6) гарантияде билгеленген башка очракларда.

17. Гарантиянец утелеше турында бенефициар талебе бем (яисе) аца кушып 
бирелген документлар нигезсез бем (яисе) муниципаль гарантия шартларына туры 
килми дип танылган очракта, гарант бенефициарга аныц талебен 
канегатьлендеруден баш тарту турында хебер итерге тиеш.

18. Гарант бенефициар талебене каршы принципал текъдим ите алырлык 
каршылыкларны чыгарырга хокуклы. Гарант хетта принципал алардан баш тарткан 
яки уз бурычын таныган очракта да елеге каршылыкларга хокукын югалтмый.

19. Гарантия утелеше турында бенефициар талебен бем аца кушып бирелген 
документларны нигезле бем муниципаль гарантиянец тиешле шартлары дип 
танылган очракта, гарант гарантия буенча йеклемене гарантияде билгеленген 
вакытта утерге тиеш.

20. Гарантныц бенефициар каршындагы муниципаль гарантияде каралган 
йеклемасе гарантия белен теэмин ителген принципалныц срогы чыккан 
йеклемелере кулеменде, лекин гарантия суммасыннан да артмый.



21. Гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклэмесе 
туктатыла:

1) гарантта билгелэнген кулемде бенефициарна Гарант тарафыннан акча тулэп,;

2) гарантиядэ билгелэнген вакыт узганнан соц, ул бирелгэн (гарантиянец гамэлдэ 
булу срогы);

3) принципал Ьэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан принципалньщ гарантия белен 
тээмин ителгэн йеклэмэлэрен утэгэн йэ принципалньщ курсэтелгэн йеклэмэлэрен 
бутен нигезлэр буенча (бенефициар тарафыннан гарантка Ьэм (яисэ) судка 
бирелгэн гарантия утэлеше турында гарантка карата талэп булу-булмауга 
карамастан) туктатылган очракта, яисэ принципалньщ курсэтелгэн йеклэмэлэрен 
башка нигезлэр буенча (бенефициар тарафыннан гарантка Ьэм (яисэ) судка биргэн 
талэпнец булу-булмавына карамастан));

4) гарантка кире кайтару юлы белэн бенефициарньщ уз хокукларыннан Ьэм (яисэ) 
бенефициарны^ гарантия буенча уз йеклэмэлэреннэн азат иту турында язма 
гаризасы буенча уз хокукларыннан баш тартуы нэтижэсендэ, принципал 
тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1151 статьясында каралган 
гарантия буенча мондый гарантия буенча бенефициарлар Ьэм килэчэктэ алар 
барлыкка килу ечен нигезлэр фактта булмаган очракта гарантияне кире кайтару 
нэтиж;эсендэ, гарантны гарантия буенча уз йеклэмэлэреннэн азат иту турында 
гарантия буенча уз хокукларыннан;

5) эгэр тээмин ителешенэ гарантия бирелгэн принципалньщ йеклэмэсе 
билгелэнгэн срокта барлыкка килмэсэ;

6) бенефициар гарантка Ьэм (яисэ) гарантка гарантка гарантия утэлеше турында 
гарантка талэп куйганнан соц теп йеклэмэне (шул исэптэн принципалны Ьэм (яисэ) 
бенефициарны бетеругэ бэйле рэвештэ) туктатуга яисэ аньщ гамэлдэ булмавын 
алыш-биреш дип тануга бэйле рэвештэ;

7) бенефициарньщ башка затка яисэ бенефициарга караган башка нигезлэр буенча 
гарантка гарантия, хокуклар Ьэм (яисэ) бурычлар буенча талэп хокукларын бутэн 
затка тапшырган очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан (курсэтелгэн 
талэплэрнец (хокукларныц Ьэм бурычларныц) яца хужасына (сатып алучыга) 
облигациягэ хокукларныц яца хужасына (сатып алучыга) кучуенэ бэйле рэвештэ, 
кыйммэтле кэгазьлэр турында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн 
талэплэрне (хокукларын) алдан тапшырудан (кучудэн тыш), принципалньщ 
(эмитентныц));

8) принципал тарафыннан башка затка тапшырылган яисэ принципалга караган 
хокукларныц Ьэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц) башка нигезлэре буенча башка 
затка кучкэн очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка, теп йеклэмэ 
буенча принципалга караган хокукларныц Ьэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц) 
башка нигезлэре буенча принципал тарафыннан тапшырылган очракта;;

9) гарантиялэрдэ курсэтелгэн очракларда Ьэм нигезлэр буенча гарантияне 
чакыртып алу нэтижэсендэ;

10) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.



22. Гарантньщ аньщ буенча йеклэмэлэре туктатылганнан сок бенефициарньщ 
гарантияне тотып калу курсэтелгэн гарантия буенча нинди дэ булса хокукларны 
сакламый.

23. Муниципаль гарантияне туктату турында мэгълум булган Гарант бу хакта 
бенефициарга Иэм принципалга хэбэр итэргэ тиеш.

Бенефициар Ьэм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисе туктатуга китерэ 
торган хэллернец килеп чыгуы турында мэгълум булган принципал бу хакта 
гарантка хэбэр итэргэ тиеш.

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантньщ принципалга 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ йэ бенефициарньщ 
принципалга Карата талэбе хокукларыньщ гарантка юл куюы белэн бэйле булса, 
мондый муниципаль гарантияне утэу ечен акча тиешле бюджет кытлыгын 
финанслау чыганакларында исэпкэ алына, э мондый муниципаль гарантия буенча 
йеклэмэлэрне утэу бюджет кредиты биру буларак чагыла.

25. Эгэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантньщ принципалга 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китермэсэ йэ бенефициарньщ 
принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле булмаса, мондый 
муниципаль гарантияне утэу ечен акча тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ 
алына.

26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йеклэмэлэрнец тулы кулэмдэ яисэ нинди 
дэ булса елешендэ утэу йезеннэн тулэнгэн акчалар регрессы тэртибендэ гарантка 
кайтару яисэ гарантка бенефициарньщ принципалга карата бирелгэн талэп 
хокукларын утэу йезеннэн алынган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару 
буларак чагылдырыла.

27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредитлар Ьэм кредитлар 
максатчан булырга тиеш.

28. Муниципаль гарантия белэн тээмин ителгэн кредит (займ) акчаларын максатсыз 
файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия биру турында 
шартнамэдэ билгелэнгэн йеклэмэлэрне утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн очракта, 
принципал Иэм бенефициар Россия Федерациясе законнарында, муниципаль 
гарантия биру турында килешудэ билгелэнгэн ж;аваплылыкка ия.

29. Бенефициарлар булып торган йеклэмэлэрне тээмин итудэ бирелэ торган 
муниципаль гарантиянец узенчэлеклэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
белэн билгелэнэ.

30. Муниципаль гарантиялэрне биру тэртибе Иэм шартлары Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы Ьэм аньщ нигезендэ кабул ителгэн элеге карар белэн билгелэнэ.»;

1.7. 20 статьяньщ 2 пунктында:

- беренче абзацта «барлыкка килу Ьэм утэлу» сузлэреннэн соц «(башка нигезлэр 
буенча туктатулар) "сузлэрен естэргэ, «башка» сузен «Башка" сузенэ 
алмаштырырга;»;

- икенче абзацны уз кечен югалткан дип танырга;

1.8. 21 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"21 Статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы



1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына haivi план 
чорына) Чираттагы финанс елында 1пэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
гамэлгэ ашырыла Ьам (яисэ) тулэнгэн тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча 
муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:

1) Чираттагы финанс елында бэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырганда барлыкка килэ торган бурыч 
йеклэмэлэрен тулэунец иц чик сроклары (Чираттагы финанс елында) тиешле 
бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча ж;ирле бюджетка акчалар ж;элеп иту кулэмнэре 
Иэм тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча бурыч йеклэмэлэрен тулэунец иц 
чик сроклары.

2) тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэре.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына !пэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта 
булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 статьясы нигезендэ муниципаль 
эчке бурычны реструктуризациялэу муниципаль эчке бурыч алулар 
программасында чагылдырылмый.».

1.9. тубэндэге эчтэлекле 21.1 -  21.2 статьялар естэргэ:

"21.1 Статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантиялэр программасы

1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы Чираттагы финанс 
елында Иэм план чорында бирелэ торган чит ил валютасындагы муниципаль 
гарантиялэр исемлегеннэн гыйбарэт, тубэндэге мэгълуматларны курсэтеп:

1) hep юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Иэм (яисэ) гарантиянец hep 
юнэлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары).

2) гарантиялэр бэм алар тарафыннан тээмин ителэ торган йеклэмэлэр валютасы;

3) гарантиялэрнец гомуми кулэме;

4) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);

5) гарантиялэрне биру бэм утэунец башка шартлары.

2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ торган 
йеклэмэлэр белдерелгэн валютада бирелэ бэм утэлэ.

3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы бюджет 
турындагы карарга кушымта булып тора.

Мэкалэ 21.2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына 1пэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль тышкы бурыч алулар программасы максатчан чит ил кредитларын !пэм 
(яисэ) чираттагы финанс елында heM план чорында (Чираттагы финанс елында)



чит ил валютасында тулэнгэн чит ил кредитларын куллану кысаларында федераль 
бюджеттан чит ил валютасында ж;элеп ителэ торган бэм (яисэ) чит ил валютасында 
тулэнгэн бюджет кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:

1) Чираттагы финанс елында бэм план чорында (Чираттагы финанс елында) ж;ирле 
бюджетка ж;элеп ителэ торган бюджет кредитлары буенча бурыч йеклэмэлэрен 
тулэу срокларында (Чираттагы финанс елында) ж;ирле бюджетка максатчан чит ил 
кредитларын файдалану кысаларында чит ил валютасында федераль бюджеттан 
ж;ирле бюджетка ж;элеп иту кулэме бэм максатчан чит ил кредитларын файдалану 
кысаларында ж;ирле бюджетка ж;элеп ителэ торган бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
сроклары;

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында ж;ирле бюджетка 
федераль бюджеттан чит ил валютасында ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары 
буенча чираттагы финанс елында бэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
ж;ирлекнец бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэме.

3. Чираттагы финанс елына бэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына бэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) ж;ирле бюджет турында карарга кушымта булып 
тора.»;

1.10. тубэндэге эчтэлекле 21.3 статьяны естэргэ::

"Статья 21.3. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы, 
тубэндэге мэгълуматларны курсэтеп, Чираттагы финанс елында бэм план чорында 
бирелэ торган Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 
исемлегеннэн гыйбарэт:

1) бэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) бэм (яисэ) гарантиянец бэр 
юнэлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары);

2) гарантиялэрнец гомуми кулэме;

3) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);

4) гарантиялэрне биру бэм утэунец башка шартлары.

2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн йеклэмэлэр буенча муниципаль 
гарантиялэр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына бирелэ бэм утэлэ.

3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы 
бюджет турында тиешле карарга кушымта булып тора.»;

1.11. 22 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"22 Статья. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр. Муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэрне урнаштыруныц щ  чик кулэмнэре



1. Ж^ирлек исеменнэн чыгарылган кыйммэтле кэгазьлэр муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэр дип таныла.

2. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмитенты-ж;ирлек уставы муниципаль 
бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия булган ж;ирлек башкарма комитеты.

3. Ж^ирлек тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэр терлэре Иэм аларныц эмиссиясе Ьэм мерэж;эгатьлэре тэртибе Иэм 
шартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

4. Чираттагы финанс елына бэм план чорыныц Ьэр елына (Чираттагы финанс 
елына) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец иц чик кулэме номиналь бэя буенча 
тиешле бюджет турында Карарда билгелэнгэн муниципаль эчке бурычныц югары 
чиклэреннэн тыш ж;ирлек Советы тарафыннан билгелэнэ.»;

1.12. 23 статьяны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"23 Статья. Ж^ирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар 
формалары

Ж^ирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар формада бирелэ: 

муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр;

Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44.10 статьясында билгелэнгэн 
очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр биру (статья 2007 
елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендэ);

башка бюджетара трансфертлар.

Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр Ьэм башка бюджетара 
трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган ж;ирле 
бюджетлардан бюджетара трансфертларны биру максатлары, тэртибе бэм 
шартлары Татарстан Республикасы законнары бэм (яисэ) башка норматив хокукый 
актлары нигезендэ кабул ителгэн ж;ирлек Советы карарлары белэн билгелэнэ.»;

1.13. тубэндэге эчтэлекле 23.1 -23.3 статьяларны естэргэ::

Ж^ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр (статья 
2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендэ)

1. Ж,ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44.10 статьясында билгелэнгэн 
тэртиптэ бирелэ.

2. Элеге статьяныц 1 пунктында курсэтелгэн бюджетара субсидиялэр Татарстан 
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы нигезендэ 
жщрлек бюджетында карала.

Муниципаль берэмлеклэр бюджетларына ж;ирлек бюджетыннан субсидиялэр 
(статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясендэ)

1. Ж^ирлек Советыныц Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы талэплэре нигезендэ кабул ителэ торган 
карарларында каралган очракларда Иэм тэртиптэ ж;ирле эИэмияттэге



мэсьэлэлэрне хэл иту буенча ж;ирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен 
башкарганда барлыкка кила торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында ж;ирлек бюджетыннан субсидиялэр бирелергэ мемкин.

2. Элеге статьяда курсэтелгэн субсидиялэр бирунед максатлары Иэм шартлары 
ж;ирлек Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ торган башкарма 
комитетлар арасында килешулэр белэн билгелэнэ.

>К;ирлек бюджетыннан район бюджетына башка бюджетара трансфертлар (статья 
2007 елныд 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендэ)

>К;ирлек Советыныд Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы талэплэре нигезендэ кабул ителэ торган 
карарларында каралган очракларда бэм тэртиптэ район бюджетына тезелгэн 
килешулэр нигезендэ ж;ирле эбэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренед 
бер елешен гамэлгэ ашыруга ж;ирлек бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар бирелергэ мемкин.»;

1.14. 31 статьяныд 2 пунктындагы унынчы абзацын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ::

«муниципаль эчке бурычныд ид югары чиге бэм (яисэ) муниципаль тышкы 
бурычныд ид югары чиге, Чираттагы финанс елыннан бэм план чорыныд Иэр 
елыннан сод килэ торган елныд 1 гыйнварына торышы буенча, шул исэптэн 
муниципаль гарантиялэр буенча бурычныд ид югары чиге курсэтелеп,;»;

1.15. 32 статьяныд ждценче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::

«муниципаль эчке бурычныд ид югары чиге Иэм (яисэ) муниципаль тышкы 
бурычныд ид югары чиге, Чираттагы финанс елыннан бэм план чорыныд Иэр 
елыннан сод килэ торган елныд 1 гыйнварына;».

1.16. 39 статьяда:

- 4 пунктныд беренче абзацын уз кечен югалткан дип танырга;

- 5 пунктта «Россия Федерациясе,» сузлэреннэн сод "Халыкара хокук субъектлары" 
сузлэрен естэргэ,»;

1.17. 45 статьяныд 4 пунктындагы 5 абзацында «бюджет утэлешен Ьэм бюджет 
хисаплылыгын анализлау, шулай ук финанс хисап елында муниципаль йекпэмэне 
утэу Иэм (яисэ) ГРБС бюджет ассигнованиелэрен куллануныд башка нэтиж;элэре 
турында белешмэлэр» сузлэрен «бюджет утэлеше турында хисапта бирелгэн 
мэгълуматны Россия Федерациясе Финанс министрлыгыныд норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн мэгълуматны ачу талэплэре нигезендэ " сузлэренэ 
алмаштырырга.»;

1.18. 50 статьяда:

- 1 пунктныд беренче абзацында «Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм 
башка норматив законнар» сузлэрен «нигезлэмэлэр» сузлэренэ алмаштырырга, 
ж;ирлек бюджетыннан физик затларга башка тулэулэр буенча гавами норматив 
йеклэмэлэр Ьэм йекпэмэлэрне, шулай ук муниципаль контрактлар шартларын, 
бюджеттан акча биру турында шартнамэлэрне (килешулэр) утэуне адлата торган 
хокукый актларны « сузлэренэ алмаштырырга;»;



- 2 пунктта " бюджет хокук менэсэбэтлэре елкесендэ» сузлэрен тешереп 
калдырырга;

- 3 пунктта «(вазыйфаи затлар)" сузлэрен тешереп калдырырга;

1.19. 53 статья да;

- статья исемендэ «(вазыйфаи затлар)" сузлэрен тешереп калдырырга;

-1 пунктта «(вазыйфаи затлар)" сузлэрен тешереп калдырырга;

- 2 пунктта "(вазыйфаи затлар)" сузлэрен тешереп калдырырга.

2. Элеге карар, элеге карарда уз кеченэ керунец башка вакытлары билгелэнгэн 
нигезлэмэлэреннэн тыш, рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

3. Уналтынчы абзацлар - 1.5 пунктчасыньщ унсигезенче, егерменче, егерме 
дуртенче абзацлары. пунктчасы 1.6. элеге карарньщ 1.10 пунктчасынын икенче - 
унынчы абзацлары, 2020 елньщ 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

4. 1.5 пунктчасыньщ утыз беренче абзацы, элеге карар 2021 елньщ 1 
гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

5. 18 статьяньщ беренче, икенче Иэм дуртенче елешлэре, 19 статьяньщ 3 Иэм 
4 пунктлары, 19.2 статьясындагы 1-3 пунктлары, 19.3 статьялары,19.4 
статьясындагы 1 Иэм 2 пунктлары, 19.5 статьяларньщ 1-3 пунктлары, статьялар 
нигезлэмэлэренец гамэлдэ булуын билгелэргэ 21, 21.2,23,23.1,23.2,23.3, 31 
статьяньщ 2 пунктындагы унынчы абзацындагы, 32 статьясындагы >к;иденче 
абзацындагы (элеге карар редакциясендэ) ж;ирлекнен бюджет процессы турындагы 
Нигезлэмэнец 32 статьясындагы видение абзацындагы 2020 елга Иэм 2021, 2022 
еллар план чорына бюджеттан башлап, >цирлек бюджетын тезегэндэ, раслаганда 
Ьэм утэгэндэ барлыкка килэ торган хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

6. Шуны билгелэргэ: 19.2 статьясындагы 6, 8-10, 12 пунктларньщ, ж;ирлекнец 
бюджет процессы турындагы Нигезлэмэнец 19.5 статьясындагы 4 пунктыньщ 
(элеге карар редакциясендэ) нигезлэмэлэре 2021 елга 1пэм 2022, 2023 еллар план 
чорына бюджеттан башлап >цирлек бюджетын тезегэндэ, раслаганда Ьэм утэудэ 
барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

7. >Цирлекнец бюджет процессы турындагы Нигезлэмэнец 19.2 статьясындагы 
7 Иэм 11 пунктлары нигезлэмэлэре (элеге карар редакциясендэ) >цирлекнец бурыч 
алулар Иэм гарантиялэр программаларын килештеру, шулай ук бу программаларга 
узгэрешлэр елешендэ ж;ирлек бюджетын 2021 елга Иэм 2022, 2023 еллар план 
чорына бюджеттан башлап тезегэндэ, раслаганда Иэм утэудэ барлыкка килгэн 
хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

8. >к;ирлекнец бюджет процессы турындагы Нигезлэмэнец (элеге карар 
редакциясендэ) 19.2 статьясындагы 7 Иэм 11 пунктларыньщ бурыч алуларны 
гамэлгэ ашыру Иэм гарантия биру хокукы елешендэ нигезлэмэлэре 2021 елньщ 1 
гыйнварыннан кулланыла.

9. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында урнаштырырга (<url>) http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы 
Муниципаль берэмлеклэре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль 
районы сайтында (<url>), Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы сайтында (<url>). http://zelenodolsk.tatarstan.ru шулай ук Эйшэ авыл ж;ирлеге

http://pravo.tatarstan.ru
http://zelenodolsk.tatarstan.ru


стендларында урнашкан «Интернет» мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэ, 
Эйшэ авылы урта мэктэбе стендларында. Светлая урамы, 1 йорт, район мэдэният 
йорты бинасында.Краснояр теп гомуми белем биру мэктэбе бинасында Баязитова 
с.Эйшэ авылы, Яшьлэр урамы, 60 а йорты, Мэктэп урамы, 1А йорт.

10. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Эйшэ авыл ж;ирлеге башлыгы


