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Татарстан Республикасы Яшел Узэн 
муниципаль районы Осиново авыл 
жирлеге Советыныц 2013 елныц 25 
ноябрей доге 137 номерлы карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы Яшел 
Узэн муниципаль районы «Осиново авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ 
бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр керту хакында (Осиново авыл 
жирлеге Советыныц 2018 елныц 19 
декабрендэге 301 номерлы карары белэн 
кертелгэн узгэрешлэр белэн)

Осиново авыл жирлеге башлыгы Сэлимов а. ю. Татарстан Республикасы Яшел 
Узэн муниципаль районы Осиново авыл жирлеге Советыныц 2013 елныц 25 
ноябрендэ кабул ителгэп 137 номерлы карары белэн расланган (Осиново авыл 
жирлеге Советыныц 2018 елныц 19 декабрендэге 301 номерлы карарлары белэн 
кертелгэн узгэрешлэр белэн) Яшел Узэн муниципаль районы «Осиново авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр керту турында мэгълумат тыцлаганнан Ьэм аныц буенча фикер 
алышканнан соц, Осиново авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль районы Осиново авыл 
Жирлеге Советыныц 2013 елныц 25 ноябрендэге 137 номерлы карары белэн 
расланган (Осиново авыл жирлеге Советыныц 2018 елныц 19 декабрендэге 301 
номерлы карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэре белэн) «Татарстан Республикасы 
Яшел Узэн муниципаль районы» Осиново авыл жирлеге " муниципаль берэмлегендэ 
бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ (алга таба-жирлектэ бюджет процессы 
турындагы Нигезлэмэ), тубэндэге узгэрешлэр йэм естэмэлэр кертергэ:

1.1. 9 статьяныц 4 пунктындагы жиденче абзацында «бюджет акчаларын Баш 
администраторлары» сузлэрен «бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет 
керемнэренец Баш администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларыныц Баш администраторлары (алга таба - бюджет акчаларынын Баш 
администраторлары)» сузлэренэ, «эчке финанс контроле Иэм» сузлэрен "эчке 
финанс тикшеруе" сузлэренэ алмаштырырга.;



1.2. тубэндэге эчтэлекле 17.1 мэкалэлэр естэргэ:

"Жирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэр 17.1 Мэкалэ

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

2. Жирлекнед финанс активлары жирлек алдында акча йоклэмэлэре буенча 
талэплэрне формалаштыра.

3. Жирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны исэптэн 
тешеру Ьэм торгызу кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары Ьэм 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 Ьэм алыш-бирешлэр 
буенча талэп хокукларын гамэлгэ ашыру Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
932 статьясындагы 4 пунктында курсэтелгэн тиешле орган яисэ Россия Федерациясе 
Бюджет кодексыныц 932 статьясындагы 5 пунктында курсэтелгэн вэкалэтле зат 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

5. Эгэр килешудэ башкасы билгелэнмэгэн булса, жирлек алдындагы акчалата 
йеклэмэлэр тиешле сумманы жирлек бюджетыныц бердэ.м счетына кучергэннэн 
бирле утэлгэн булып санала.»;

1.3. 18 мэкалэлэр тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"18 Мэкалэ. Жирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары.

Жирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертелэ:

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

жирлек арасында Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыныц 
жэлеп ителгэн Ьэм тулэнгэн кредитлары арасындагы аерма;

жирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында жэлеп ителгэн Ьэм 
тулэнгэн бюджет кредитлары арасындагы аерма жирлек бюджетына Россия 
Федерациясе бюджет системасынын башка бюджетлары тарафыннан бирелгэн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма;

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

жирле бюджет кытлыгын эчке финанслауныц бутэн чыганаклары.
Жирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауныц башка чыганаклары 

составына кертелэ:
керемнэр сатудан акциялэр Ьэм башка формаларын капиталында катнашу, 

жирлек милкендэге;
жирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы;



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

жирлекнен башка бурыч йеклэмэлэрен Россия Федерациясе валютасында 
тулэугэ жибэрелз торгам акчалар кулэме;

жирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгэн бюджет кредитларын кире 
кайтарудан алынган акчалар белэн жирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгэн 
бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма Россия Федерациясе валютасында 
курсэтелгэн бюджет кредитлары суммасы белэн жирлек бюджетыннан юридик 
затларга бирелгэн бюджет кредитлары суммасы арасында аерма;

жирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счеттан кучерелгэн 
акчалар Ьэм жирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счетка 
кучерелгэн акчалар арасындагы аерма-жирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу 
буенча бердэм счетта.

Калган акчалар белэн идарэ иту операциялэре составына жирлек бюджеты 
акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счетта гамэлгэ куючы Россия Федерациясе 
законмары нигезендэ муниципаль берэмлекнец финанс органында счетлары Ьэм 
ЖИРЛЕГЕ ачылган оешмаларныц акчаларын жэлеп иту Ьэм кире кайтару кертелэ.

Жирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына 
кертелэ:

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннэн 
чит ил валютасында жэлеп ителгэн Ьэм жирлек тарафыннан тулэнгэн бюджет 
кредитлары арасындагы аерма;

муниципаль гарантиялэрне Гарант тарафыннан утэу гарантнын принципалга 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ, максатчан чит ил 
кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелгэн чит 
ил валютасындагы жирлекнен муниципаль гарантиялэрен утэугэ жибэрелэ торгам 
акчалар кулэме»;

1.4. 19 мэкалэлэр тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"19 Мэкалэ. Жирлекнен муниципаль бурычы структурасы
1. ЖиРлек бурыч йеклэмэлэре бультрга мемкин рэвешендэ йоклэмэлэрен 

буенча:
1) жирлекнен кыйммэтле кэгазьлэренэ (муниципаль кыйммэтле кэгазьлэргэ);
2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле 

бюджетка Россия Федерациясе валютасында жэлеп ителгэн бюджет кредитлары;
3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында 

Россия Федерациясеннэн жэлеп ителгэн бюджет кредитлары;
4) жирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 

валютасында жэлеп ителгэн кредитлар;
5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн жирлек гарантиялэренэ 

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

Федерациясенец Чит ил валютасында бирелгэн муниципаль гарантиялэргэ;



7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамэлгэ керткэнче барлыкка килгэп 
Ьэм муниципаль бурычка кертелгэн бутэн бурыч йеклэмэлэренэ туры кило торган 
бутэн бурыч йеклэмэлэре.

2. Муниципаль бурыч кулэменэ кертелз:
1) муниципаль кыйммэтле кэгазьлзр буенча бурычныц номипаль суммасы;
2) Россия Федерациясе бюджет системасьтныц башка бюджетларыннан жирле 

бюджетка кертелгзн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;
3) жирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан жэлеп ителгэн кредитлар 

буенча топ 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 кэгазьлзр 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) Россия Федерациясе валютасында жирлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч 
йеклэмэлэре кулэме.

4. Муниципаль тышкы бурыч кулэменэ кертелэ:
1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннэн жэлеп ителгэн чит ил валютасындагы бюджет кредитлары буенча 
теп бурыч кулэме;

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

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

1.5. тубэндэге эчтэлекле 19.1-19.5 мэкалэлэр естэргэ::

«19.1 Мэкалэ 19.1 жирлекнец Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн 
бурыч йеклэмэлэрен туктату Ьэм аларны муниципаль бурычтан тешереп калдыру

1. Эгэр Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч 
йеклэмэсе муниципаль бурыч йеклэмэсе тулэу шартлары белэн каралган тулэу 
датасыниан соц килуче датадан соц еч ел эчендэ тулэугэ тапшырылмаса 
(йеклэмэлэр шартлары Ьэм жирлекнец муниципаль хокукый актларыпда



билгелэнгэн гамэллэр кредитор тарафыныан башкарылмаса), курсэтелгэн йеклэмэ 
тулысынча туктатылган дип санала Ьэм, эгэр жирлек Советы карарларында башкасы 
каралмаган булса, мупиципаль бурычтан тешереп калыыа.

Муниципаль гарантиялэр буенча Россия Федерациясе валютасындагы 
жирлекнец бурыч йеклэмэлэре муниципаль гарантиялэрне туктатуга нигез булып 
торган вакыйгалар (хэллэр) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала Бэм 
курсэтелгэн вакыйгалар (килеп чыгу турында белешмэлэр алу) килеп туганда (килеп 
туган очракта) муниципаль бурычтан тешереп калдырыла).

2. Элеге мэкалэ 1 пушстындагы беренче абзацында курсэтелгэн сроклардан 
соц, жирлек башкарма комитеты муниципаль бурычтан Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч йоклэмэлэрен тешереп калдыру 
турында муниципаль хокукый акт чыгара.

3. Муниципаль бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн иеэпкэ алына торган муниципаль бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча 
жирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында иеэптэн тешеру суммаларын 
чагылдырмыйча аларны иеэптэн тешеру суммасына муниципаль бурыч кулэмен 
кимету юлы белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Элеге мэкалэ 1 пунктындагы беренче абзацыныц, 2 йэм 3 пунктларыныц 
гамэлдэ булуы кредит килешулэре буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 
субъектлары Иэм башка муниципаль берэмлеклэр алдында муниципаль бурыч 
йеклэмэлэренэ кагылмый.

5. Муниципаль бурыч йеклэмэлэрен реструктуризациялэнгэн, шулай ук 
тулэнгэн (сатып алынган) муниципаль бурыч йеклэмэлэреннэн тешереп калдыру 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 Ьэм 113 мэкалэлэр нигезлэмэлэрен 
иеэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.

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

Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмитенты узе чыгарган муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне, Россия Федерациясе законнарында 
каралган операциялэрне алмашу нэтижэсендэ алынган яисэ бутэн операциялэр 
турында алынган) аларны тулэп бетеру датасына кадэр сатып алынган 
(алмаштырылган) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча утэлгэи дип танырга 
хокуклы.

Мэкалэ 19.2 Муниципаль бурыч алулар



1. Ждрлекнец муниципаль эчке бурыч алулары дигэндэ муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру юлы белой Бэм Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан Ьом кредит оешмаларыныан кредитлар 
рэвешендэ жирлек исеменнэн жирле бюджетка заем акчаларын жэлеп иту 
ацлашыла, ал ар буенча Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн заемчы 
буларак жирлекнец бурыч йекломэлоре барлыкка кило.

2. Авыл жирлегенец муниципаль тышкы бурыч алулары дигэндэ, Россия 
Федерациясе тарафыныан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында, 
жирлекнец чит ил валютасында белдерелгэн бурыч йеклэмэлэре барлыкка килэ 
торган федераль бюджеттан жирле бюджетка кредитлар жэлеп иту куздэ тотыла.

3. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына Бэм план 
чорына Россия Федерациясенец Дэулэт тышкы бурыч алулары программасына 
кертелгэн проектларны финанслау максатларында гамэлгэ ашырыла.

4. Муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ ашыру хокукына Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы йэм жирлек уставы нигезендэ жирлек исеменнэн башкарма 
комитет ия була.

5. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру жирлек тарафыннан 
тубэндэге шартларны утэгэндэ гамэлгэ ашырыла:

1) жирлекнец бурыч йеклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау;
2) жирлек тарафыннан исемлек Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан 

билгелэнэ торган, исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ 
торган юридик затларныц бер яисэ берничэ рейтинг гамэллэреп гамэлгэ ашыручы 
юридик затлардан кредит рейтинга ким булмаган дэрэжэдэ алынган.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы 1тэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ аны бурыч
тотрыклылыгыныц уртача дэрэжэсе булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, 
жирлек муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пунктында каралган жирлекнец бурыч 
тотрыклылыгы курсэткечлэренец зурлыкларын арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ 
муниципаль гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч
тотрыклылыгыныц уртача дэрэжэсе булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, 
муниципаль гарацтиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 
белэп килештерелгэн очракта гына, Чираттагы финанс елына йэм план чорына 
(Чираттагы финанс елына) муниципаль гарантиялэр, шулай у к курсэтелгэп 
программаларга узгэрешлэр кертелгэндэ генэ бирергэ хокуклы.

8. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ аны бурыч
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, жирлек 
муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
1071 статьясындагы 5 пунктында каралган жирлекнец бурыч тотрыклылыгы 
курсэткечлэренец курсэткечлэрен арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ муниципаль 
гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ аны бурыч
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, жирлек кредит



оешмаларыннан кредитлар рэвешендэ Ьэм жирлекнец кыйммэтле кэгазьлэреп 
урнаштыру юлы белэн генэ, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасыыыц 
башка бюджетларыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы ныц 1071 2
статьясындагы 9 пунктыпда Ьэм Татарстан Республикасы Бюджет кодексыиыц 311 
статьясындагы 7 пунктында каралган жирлек ечен тулэугэ сэлэтлелекне торгызу 
планы кысаларында бирелгэн максатчан бюджет кредитлары рэвешендэ.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыиыц 311 статьясы нигезендэ ул Россия Федерациясе 
Бюджет кодексыиыц 1071 статьясы Ьэм Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексыиыц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар 
теркеменэ кертелгэн очракта, жирлек муниципаль тышкы бурыч алуларны гамэлгэ 
ашырырга Ьэм муниципаль гарантиялэрне чит ил валютасында бирергэ хокуклы 
тугел.

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыиыц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, муниципаль эчке бурыч 
алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне бары тик Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) Россия Федерациясе валютасында муниципаль 
гарантиялэр, 1нулай ук курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр кертелгэн очракта 
гына Россия Федерациясе валютасында бирергэ хокуклы..

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 1071 статьясындагы 9 пунктында 
каралган жирлекнец тулэу сэлэтен торгызу планы кысаларында Россия Федерациясе 
бюджет системасыныц башка бюджетларыннан бирелгэн максатчан бюджет 
кредитлары буенча жирлек йоклэмэлэрен ресгруктуризациялэуне уткэру рехсэт 
ителми.

Мэкалэ 19.3 Жирлек тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар Ьэм 
гарантия биру узенчэлеклэре

1. Жирлек Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында Бурыч Алырга, 
Россия Федерациясеннэн, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 
статьясындагы 25 пункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, жэлеп ителгэн максатчан 
чит ил кредитлары акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану 
кысаларында гына чит ил валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы.

Мэкалэ 19.4. Муниципаль бурыч алуларпыц иц чик кулэме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларпыц иц чик кулэме дигэпдэ 
тиешле финанс елына муниципаль эчке Ьэм тышкы бурыч алулар программалары 
буенча жирле бюджетка акча жэлеп и гунец жыелма кулэме ацлашыла.

2. Жирле бюджетка акча жэлеп иту кулэме чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке Ьэм тышкы бурыч алулар 
программалары белэн билгелэнэ, Ьэм тиешле финанс елында акчаларны жэлеп 
итунец гомуми суммасы жирле бюджет кытлыгын финанслауга жибэрелэ торгап 
акчаларныц гомуми суммасыннан Ьэм жирле бюджет ту рында тиешле финанс елына 
расланган жирлекнец бурыч йоклэмэлэрен тулэу кулэмнэренпэн, Россия



Федерациясе Бюджет кодексынын 103 Ьэм 104 статьялары нигезлэмэлэрен исэпкэ 
алып, жирле бюджет турында карар.

3. Хисап финанс елында жирлек бурыч алуларыыыц тому ми суммасы жирле 
бюджет кытлыгын финаыслауга юнэлдерелгэн акчаларныц тому ми суммасыннаи 
артып китсэ, Ьэм агымдагы елныц 1 гы'йнварына жирле бюджет акчаларыиыц 
курсэтелгэн арттыру суммасында барлыкка килгэн хисап финанс елы йомгаклары 
буенча жирлекнен бурыч йоклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн артып китсэ, элеге 
арттыру суммасында жирле бюджет акчаларыиыц калдыклары, агымдагы финанс 
елына бурыч алуларныц иц чик кулэмен киметеп, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексынын, 96 статьясында каралган максатларга юнэлдерелергэ тиеш.

Мэкалэ 19.5. Муниципаль эчке Ьэм тышкы бурычыннан Ьэм жирлекнен, бурыч 
тотрыклылыгы курсэткечлэренец иц чик курсэткечлэреннэп

1. 1. Ждоле бюджет турында карар нигезендэ муниципаль эчке бурычныц, 
муниципаль тышкы бурычныц (жирлекнен, чит ил валютасындагы йоклэмэлэре 
булгаида), Чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыиыц Ьэр елыннан соц килэ 
торгап елныц 1 гыйнварына (Чираттагы финанс елыннан соц килэ торган елныц I 
гыйнварына булган елныц 1 гыйнварына торышы буенча), шул исэптэн Россия 
Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр, муниципаль гарантиялэр 
буенча чит ил валютасында бурычныц иц югары чиге курсэтелеп (жирлекнен чит ил 
валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча).

2. Муниципаль эчке бурычныц, муниципаль тышкы бурычныц югары чиклэре 
(жирлекнен чит ил валютасындагы йоклэмэлэре бул ганда) элеге мэкалэ 4 Ьэм 5 
пунктларында билгелэнгэн чиклэулэрне утэгэндэ билгелэнэ.

3. Муниципаль бурыч кулэме чираттагы финанс елына Ьэм план чорына 
(Чираттагы финанс елына) жирле бюджет турында карар белэн расланган карар 
нигезендэ (чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган тулэулэрнец Ьэм 
(яисэ) физик затлар кеременэ салымнан тулэулэрнец остэмэ нормали в л ар ы буенча 
жирле бюджет керемнэренец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, жирле бюджет 
керемнэренец гомуми кулэме, жирлеккэ карата Россия Федерациясе Бюджет 
кодексынын 136 статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар гамэлгэ ашырылгап 
очракта, Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
жирле бюджет турында карар белэн расланган физик затлар кеременэ салым.

4. Муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме тубэидэге 
талэплэрне утэгэндэ жирле бюджет турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнарыныц кулэме, Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннэн гамэлгэ 
ашырыла торган чыгымнар кулэменнэи тыш, чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) жирле бюджет турында карар белэн расланган 
чыгымнарнын гомуми кулэменнэн 10 проценттан артмаска тиеш;

2) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычны тулэу Ьэм хезмэт курсэту буенча чираттагы финанс елыныц 1 
гыйнварына (Чираттагы финанс елында) чираттагы финанс елына Ьэм план чорына 
(Чираттагы финанс елына) жирле бюджет турында карар белэн расланган салым, 
жирле бюджетный салым керемнэренец Ьэм Россия Федерациясе бюджет системасы



бюджетларыннан дотациялэрнец гомуми куломеннэн (Чираттагы финанс елына Ьэм 
план чорына) 20 проценттан артмаска тиеш; курсэтелгэн нисбэтне исэплэгэндэ 
Чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыннан сон, килгэн елныц 1 гыйнварыннап»;

1.6. 1.6. Тубэндэге эчтэлекле 19.6 мэкалэлэр естэргэ::

«Мэкалэ 19.6 Муниципаль гарантиялэр

1. Муниципаль гарантия принципалныц бенефициар каршында шартнамэдэн 
яисэ башка алыш-бирештэн (теп йоклэмэдэн) барлыкка килгэн акчалата 
йоклэмэлэрен тиешенчэ утэуне тээмин итэ).

2. Муниципаль гарантия принципал йоклэмэлэрен вакытыннан алда утэуне 
тээмин итми, шул исэптэн принципалга аларныц вакытыннан алда утэлеше яисэ 
принципал йоклэмэлэрен утэу вакыты якынлашкап вакыйгалар (шартлар) житкэп 
очракта да.

3. Муниципаль гарантиянец язма формасы мэжбури булып тора.
4. Муниципаль гарантия топ йеклэмэ суммасы чагылдырылган валютада 

бирелэ Ьэм утэлэ.
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалныц узенэ тээмин ителгэн 

йоклэмэсе буенча гарантия суммасы чиклэрендэ субсидиар жавагшылык тота.
6. Муниципаль гарантиядэ курсэтелэ:
1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем -  жирлек) Ьэм Гарант 

исеменнэн гарантия биргэн орган исеме;
2) бенефициарный исеме;
3) принципалныц исеме;
4) тээмин ителешенэ гарантия бирелэ торган йеклэмэ (топ йеклэмэнец исемен, 

бэялэмэсен Ьэм Номерын (булган очракта), теп йеклэмэнец гамэлдэ булу вакытын 
яисэ аныц буенча йоклэмэлэрне утэу вакытын, якларныц атамаларын, топ 
йеклэмэнец башка меЬим шартларын курсэтеп);

5) гарантия буенча Гарант йоклэмэлэре кулэме Ьэм гарантиянец иц чик 
суммасы;

6) гарантия биру нигезлэре;
7) гарантия уз коченэ керу датасы яисэ гарантия уз кеченэ кергэн вакыйга 

(шарт);
8) гарантия срогы;
9) гарантия очрагын билгелэу, гарантия утэлеше турында бенефициар талэбеп 

кую срогы Ьэм тэртибе;
10) гарантияне чакыртып алу нигезлэре;
11) Гарант тарафыннан гарантия буенча йоклэмэлэрне утэу тэртибе;
12) тулы кулэмдэ яисэ гарантиянец нинди дэ булса олешендэ утэлгэндэ, 

принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йоклэмэлэренец тулы кулэмдэ яисэ 
нинди дэ булса олешендэ утэлгэндэ (туктатылганда) гарантия суммасын кимету 
нигезлэре Ьэм гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда;

13) гарантияне туктату нигезлэре;
14) гарантныц алдан язма ризалыгьгннан башка узгэртелэ алмый торган топ 

йеклэмэ шартлары;



15) муниципаль гарантия буеыча бенефициарга Гарант тарафыннан тулэнгэн 
акчаларны каплау турында принципалга Гарант талэбе хокукы булу яисэ булмау 
(гарантньщ принципалга карата 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 
торгам муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирэ торган жирлек 
милкендэ булган хужалык жэмгыяте 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 принципалныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
1153 статьясы Ьэм Россия Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры килэ 
торган, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясы Ьэм Россия 
Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры килэ торган вакытта гарантньщ 
гарантньщ гарантньщ тулы кулэмдэ яисэ гарантиянец ни иди дэ булса елешендэ 
барлыкка килгэн принципалга карата регресс талэбен канэгатьлэндеру буенча 
принципалныц йеклэмэлэрен утэуне тээмин иту бурычы барлыкка килэ. 
Курсэтелгэн тээминат бирелгэнче муниципаль гарантияне утэу рохсэт ителми.

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

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

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарный гарантка карата булган 
талэплэр, элеге талэпнец Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ 
облигациягэ хокукларныц яда хужасына (сатып алучыга) кучугэ, принципал 
(эмитентныц) йеклэмэлэрен утэугэ бэйле рэвештэ кыйммэтле кэгазьлэр турында 
Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрне тапшырудан (кучудэн) 
тыш, алдан язма ризалыгыннан башка, гарантка тапшырыла (бутэн нигезлэр буенча 
кучэргэ) алмый, алар буенча муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ торган 
принципал (эмитент) йеклэмэлэрен утэу.

11. Муниципаль гарантия гарантиядэ курсэтелгэн очракларда Ьэм нигезлэр 
(шул исэптэн элеге статьяныц 6 пупктындагы 14 пунктчасында курсэтелгэн 
гарантньщ язмача ризалыгыннан башка узгэртелгэн очракта), шулай ук элеге 
статьяныц 7 пунктында Ьэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 115’ 
статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн вазыйфа принципалы утэлмэгэндэ) 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, 
язмача формада гарантка белдерелергэ тиеш.

13. Бенефициар муниципаль гарантиядэ Ьэм муниципаль гарантияне биру 
турында шартнамэ белэн билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне утэу турында 
талэплэр куярга хокуклы тугел, шул исэптэн принципалныц гарантия белэн тээмин 
ителгэн йеклэмэлэрен утэу срогы якынланткан дип сапала торгам вакыйгалар 
(шартлар) вакытында да.



14. Гарант гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую турында 
принципалга хэбзр итэргэ Ьэм принципалга талэпнен; кучермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантиядз билгелзнгэн срокта, бенефициарныц 
курсэтелгэн талэпкэ кушып бирелгэн документлар белэн Гарантия утэлеше 
турындагы талзбен карарга Ьэм гарантия шартларына талзплэр Ьэм аца кушып 
бирелгэн документлар белэн туры килу-килмэуне тикшерергэ тиеш.

16. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе Ьэм аца кушып бирелгэн 
документлар гарантия шартларына туры кил ми дип таныла Ьэм гарант 
бенефициарга аныц талзбен канэгатьлэпдерудэн баш тарта:

1) талэп Ьэм (яки) аца кушып бирелгэн документлар гарантия бирелгэн вакыт 
узганнан сон, (гарантиянец гамэлдэ булу срогы) гарантка бирелде);

2) гарантиядз билгелзнгэн тэртипне бозып, гарантка талэп Ьэм (яисэ) аца 
кушып бирелгэн документлар тапшырылды;

3) талэп Ьэм (яки) аца кушып бирелгэн документлар гарантия шартларына 
туры килми;

4) бенефициар принципал Ьэм (яисэ) оченче затлар тарафыннан тэкъдим 
ителгэн принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йоклэмэлэренец тиешле 
утэлешен кабул итудэн баш тартты;

5) элеге статьяныц 7 пунктында Ьэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
115' статьясындагы 6 пунктында билгелзнгэн очракларда;

6) гарантия белэн билгелзнгэн башка очракларда.
17. Гарантиянец утэлеше турында бенефициар талэбе Ьэм (яисэ) аца кушып 

бирелгэн документлар пигезсез Ьэм (яисэ) муниципаль гарантия шартларына туры 
килми дип танылган очракта, гарант бенефициар талзбен канэгатьлэндерудэн баш 
тарту турында бенефициарга хэбэр итэргэ тиеш.

18. Гарант бенефициар талэбенэ каршы принципал тэкъдим итэ алырлык 
каршылыкларны чыгарырга хокуклы. Гарант хэтта принципал алардан баш тарткан 
яки уз бурычын таныган очракта да элеге каршылыкларга хокукыи югалтмый.

19. Гарантияне утэу турында бенефициар талзбен Ьэм аца кушып бирелгэн 
документларны нигезле Ьэм муниципаль гарантиянец тиешле шартлары дип 
танылган очракта, гарант гарантия буенча гарантиядз билгелзнгэн срокта йоклэмэне 
утэргэ тиеш.

20. Гарантныц бенефициар каршындагы муниципаль гарантиядз каралгап 
йеклэмэсе гарантия белэн тээмин ителгэн принципалныц срогы чыккан йоклэмэлэре 
кулэмендэ, лэкин гарантия суммасыннан да артмаган кулэмдэ акча тулэу белэн 
чиклэнэ.

21. Гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклэмэсе 
туктатыла:

1) Гарант бенефициарга гарантиядз билгелзнгэн кулэмдэ акча тулэп бирелэ;
2) гарантиядз билгелзнгэн вакыт уткэннэн соц, ул бирелгэн (гарантиянец 

гамэлдэ булу срогы);
3) принципал Ьэм (яисэ) оченче затлар тарафыннан гарантия белэн тээмин 

ителгэн принципал йоклэмэлэре утэлгэн йэ принципалныц курсэтелгэн йоклэмэлэре 
бутэн нигезлэр буенча (бенефициар тарафыннан гарантка Ьэм (яисэ) судка бирелгэн 
гарантия утэлеше турында гарантка карата талэп булу-булмауга карамастан);

4) гарантка гарантияне кире кайтару юлы белэн Ьэм (яисэ) бенефициарныц 
гарантия буенча уз хокукларыннан баш тарту нэтижэсендэ, принципал тарафыннан



Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1151 статьясыпда каралган гарантка 
мондый гарантия буенча бенефициарлар Ьэм килэчэктэ алар барлыкка килу ечен 
нигезлэр фактта булмаган очракта гарантияне гарантия буенча уз йеклэмэлзренпэп 
азат иту турында язма гарантия буенча уз хокукларыннан баш тарту нэтижэсендэ 
гарантияне гарантиялэу буенча;

5) эгэр гарантия бирелгэн принципалньщ йоклэмэсе билгелэнгэн срокта 
барлыкка килмэсэ;

6) бенефициар гарантка Ьэм (яки) гарантка гарантия утэлеше турында 
гарантка талэп куйганнан соц топ йвклэмэ туктатылгач (шул исэптэн принципалны 
Ьэм (яисэ) бенефициарны юк итугэ бэйле рэвештэ) яки аны гамэлдэ булмаган алыш- 
биреш дип танганнан соц;

7) бенефициарный, башка затка яисэ бенефициарна караган башка нигез буенча 
башка затка гарантка гарантия, хокуклар Ьэм (яисэ) бурычлар буенча талэп 
хокуклары бирелгэн очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннап (курсэтелгэп 
талэплэрнец (хокукларныц Ьэм бурычларныц) яца хужасына (сатып алучыга) 
облигациягэ хокукларныц кучуенэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр турында 
Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрне (хокукларын) алдан 
тапшырудан (кучудэн (кучудэн) тыш, гтринципалныц (эмитентныц) йеклэмэлэрен 
угэу гарантия белэн тээмин ителэ);

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

9) гарантияне кире алу нэтижзсендэ гарантиялэрдэ курсэтелгэп очракларда 
Ьэм нигезлэр буенча;

10) гарантия белэн билгелэнгэн башка очракларда.
22. Гарантныц аныц буенча йоклэмэлэре туктатылганнан соц бенефициарныц 

гарантияне тотып калуы курсэтелгэп гарантия буенча бенефициарныц нинди дэ 
булса хокукларын сакламый.

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

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

24. Эгэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц
принципалга карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ йэ 
бенефициарныц принципалга Карата талэбе хокукларыныц 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 гарантныц
принципалга карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китермэсэ йэ 
бенефициарныц принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле
булмаса, мондый муниципаль гарантияне утэу очен акча тиешле бюджет
чыгымнарында исэпкэ алына.



26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йоклэмэлэрнец тулы кулэмдэ яисэ 
нинди дэ булса елешендэ утэу йезеннэн тулэнгэн акчалар регрессы тэртибендэ 
гарантка кайтару яисэ гарантка бенефициарный припципалга Карата талэбе 
хокукларын утзу йезеннэн алынган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару 
кебек чагылдырыла.

27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредита ар 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 угэмэгэн 
очракта, принципал Ьэм бенефициар Россия Федерациясе законнарында, 
муниципаль гарантия биру турында шартнамэдэ билгелэнгэн жавагтлылыкка ия 
булалар.

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

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

1.7. 20 мэкалэ 2 пунктында:

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

- икенче абзацны уз кочен югалткан дип танырга;

1.8. мэкалэ 21 тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«Мэкалэ 21. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы

1. Чира'гтагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
гамэлгэ ашырыла Ьэм (яисэ) тулэнгэн тиешле бурыч йоклэмэлэре торлэре буенча 
муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:
1) Чираттагы финанс елында Ьэм 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 
йоклэмэлэре торлэре буенча ж;ирле бюджетка акча >цэлеп иту кулэмнэре Ьэм тиешле 
бурыч йоклэмэлэре торлэре буенча бурыч йеклэмэлэрен тулэунец иц чик сроклары;

2тиешле бурыч йоклэмэлэре торлэре буенча Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэре.

3. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына) Чираттагы финанс елына Ьэм 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 мэкалэлэр остэргз:

«Мэкалэ 21.1. Чит ил валютасында муниципаль гараитиялэр программасы

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

1) Ьэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Ьэм (яисэ) гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары);

2) гараитиялэр Ьэм алар тарафыннан тээмин ителэ торган йеклэмэлэр 
валютасы;

3) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
4) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);
5) гарантиялэрне биру Ьэм утэунец башка шартлары.
2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ торган 

йеклэмэлэр белдерелгэн валютада бирелэ Ьэм утэлэ.
3. Чит ил валютасындагы муниципаль гараитиялэр программасы бюджет 

ту рында тиешле карарга кушымта булып тора.

Мэкалэ 21.2. Муниципаль тышкы бурьтч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль тышкы бурыч алулар программасы максатчан чит ил кредитларын Ьэм 
(яисэ) чираттагы финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) чит 
ил валютасында тулэнгэн чит ил кредитларын куллану кысаларында федерал ь 
бюджеттан чит ил валютасында жэлеп ителэ торган Ьэм (яисэ) чит ил валютасында 
тулэнэ торган бюджет кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт).

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:
1) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында чираттагы финанс 

елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) жирле бюджетка жэлеп ителэ 
торган бюджет кредитлары буенча бурыч йоклэмэлэрсн тулэу срокларында 
(Чираттагы финанс елында) жирле бюджетка акча жэлеп иту кулэме Ьэм максатчан 
чит ил кредитларын файдалану кысаларында чит ил валютасында федераль 
бюджеттан жирле бюджетка жэлеп ителэ торган бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
сроклары (Чираттагы финанс елында);

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында федерал ь 
бюджеттан жирле бюджетка жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча чираттагы 
финанс елында Ьэм план чорында (Чираттагы финанс елында) жирлекнен бурыч 
йеклэмэлэрен тулэу кулэме (чираттагы финанс елында).

3. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль тышкы бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына Ьэм план



чорына) Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (Чираттагы финанс елына) 
жирле бюджет турында карарга кушымта булып тора).»;

1.10. тубэндэге эчтэлекле 21.3 мэкалэне естэргэ::

«Мэкалэ 21.3. Россия Федерациясе валютасында муниципала гарантиялэр 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасыыдагы муниципала гарантиялэр программаса!, 
тубэндэге мэгълуматларны курсэтеп, Чираттагы финанс елында Ьэм план чорашда 
бирелэ торган Россия Федерациясе валютасвшдагв1 муниципала гарантиялэр 
исемлегеннэн гыйбарэт:

1) Ьэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Ьэм (яисэ) гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары) буенча принципаллар атамалараш курсэтеп гарантиялэу 
юнэлешлэре (максатлары);

2) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
3) гарантнащ принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);
4) гарантиялэрне биру Ьэм утэунец башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасашда белдерелгэн йоклэмэлэр буенча 

муниципала гарантиялэр 6apai тик Россия Федерациясе валютасында гаша бирелэ 
Ьэм утэлэ.

3. Россия Федерациясе валютасындапл муниципала гарантиялэр программаса1 

бюджет турашда тиешле карарга кушымта булат тора.»;

1.11. Мэкалэ 22 тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«Мэкалэ 22. Муниципала кашммэтле кэгазалэр. Муниципала кыйммэтле 
кэгазалэрне урнаштафунащ иц чик кулэмнэре

1. >1\ирлек исемениэн чыгарылган кашммэтле кэгазалэр муниципала 
кашммэтле кэгазалэр дип таныла.

2. Муниципала кашммэтле кэгазалэрнец эмитентаьжирлек устава1 муниципала 
буратч алуларпа: тормапнка ашатру хокукаша ия булган жирлек башкарма комитеты.

3. Дирлек тарафвшнан чашарашафга момкин булган муниципала кыйммэтле 
кэгазалэр терлэре Ьэм аларнатц эмиссиясе Ьэм мерэжэгаталэре тэртибс Ьэм 
шартларв1 Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

4. Чираттага1 финанс елаша Ьэм план чорашащ Ьэр елына (Чираттаггл финанс 
елатна) муниципала кашммэтле кэгазалэрнец иц чик кулэме номинала бэя буенча 
тиешле бюджет турашда Карарда билгелэнгэн муниципала эчке бурвшнвщ lorapai 
чиклэреннэн та1ш жирлек Совета: тарафашнан билгелэнэ.»;

1.12. Мэкалэ 23 тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«Мэкалэ 23. Жирлек бюджеташнан бирелэ торган бюджетара 'грансфсртлар 
формаларь:

Жирлек бюджеташнан бюджетара трансфертлар формада бирелэ:



муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44.10 статьясында билгелэнгэн 

очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр биру;
башка бюджетара трансфертлар.

Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр Ьэм башка 
бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган жирле 
бюджетлардан бюджетара трансфертларны биру максатлары, тэр'гибе Ьэм шартлары 
Татарстан Республикасы законнары Ьэм (яисэ) башка норматив хокукый актлары 
нигезендэ кабул ителгэн жирлек Советы карарлары белэн билгелэнэ.»;

1.13. тубэндэге эчтэлекле 23.1 -23.3 мэкалэлэр естэргэ::

Мэкалэ 23.1 Ж^ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 
субсидиялэр

1. 1. Жирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 
субсидиялэр Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44.10 статьясында 
билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ.

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

Мэкалэ 23.2 Жирлек бюджетыннан муниципаль берэмлеклэр бюджетларына 
субсидиялэр

1. Жирлек Советыныц Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы талэплэре нигезендэ кабул ителэ торга] i 
карарларында каралган очракларда Ьэм тэртиптэ жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне 
хэл иту буенча жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен башкарганда барлыкка килэ 
торгаи чыгым йеклэмэлэрен финанслашу максатларында жирлек бюджетыннан 
субсидиялэр бирелергэ момкин.

2. Элеге статьяда курсэтелгэн субсидиялэр бирунец максатлары Ьэм шартлары 
жирлек Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ торган башкарма 
комитетлар арасында килешулэр белэн билгелэнэ.

Мэкалэ 23.3 Жирлек бюджетыннан район бюджетына башка бюджетара 
трансфертлар

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы талэплэре нигезендэ кабул ителэ торган жирлек Советы карарларында 
каралган очракларда Ьэм тэртиптэ район бюджетына тезелгэп килешулэр нигезендэ 
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер олешен гамэлгэ 
ашыруга жирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелергэ 
момкин.»;

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



«муниципаль эчке бурычнын, иц югары чиге Ьэм (яисэ) муниципаль тышкы 
бурычныц иц югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыныц Ьэр 
елыннан сон, килэ торган елныц 1 гыйнварыыа булган торышы буенча, муниципаль 
гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиген курсэтеп;»;

1.15. 32 мэкалэ жиденче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Ьэм (яисэ) муниципаль тышкы 
бурычныц иц югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыныц Ьэр 
елыннан соц килэ торган елныц 1 гыйнварына;».

1.16. 39 мэкалэдэ:
- 4 пунктныц беренче абзацын уз кочен югалткан дип танырга;
- 5 пунктта «Россия Федерациясе,» сузлэреннэн соц "Халыкара хокук 

субъектлары" сузлэрен остэргэ,»;

1.17. 45 статьяныц 4 пунктыидагы 5 абзацында «бюджет утэлешен Ьэм 
бюджет хисаплылыгын анализлау, шулай ук финанс хисап елында муниципаль 
йеклэмэне утэу Ьэм (яисэ) ГРБС (РБС, Г1БС) бюджет ассигнованиелэрен 
куллануныц башка нэтижэлэре турында белешмэлэр» сузлэрен «бюджет утэлеше 
турында хисапта бирелгэн мэгълуматны Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгыныц норматив хокукый актларында билгелэнгэн мэгълуматны ачу 
талэплэре нигезендэ " сузлэренэ алмаштырырга.»;

1.18. 50 мэкалэдэ:

- 1 пунктныц беренче абзацында «Россия Федерациясе Бюджет законнары Ьэм 
башка норматив законнар» сузлэрен «нигезлэмэлэр» сузлэренэ алмаштырырга, 
жирлек бюджетынпан физик затларга башка тулэулэр буенча гавами норматив 
йеклэмэлэр Ьэм йоклэмэлэрне, шулай ук муниципаль контрактлар шартларын, 
бюджеттан акча биру турында шартнамэлэрне (килешулэрне) утэуне ацлата торган 
хокукый актларны « сузлэренэ алмаштырырга, " жирлек бюджетыннан физик 
затларга башка тулэулэр буенча гавами норматив йеклэмэлэр Ьэм йоклэмэлэрне, 
шулай ук муниципаль контрактлар, килешулэр шартларын»;

- 2 пунктта «бюджет хокук монэсэбэтлэре ©лкэсендэ» сузлэрен тошереп 
калдырырга;

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

1.19. 53 мэкалэдэ:
- статья исемендэ «(вазыйфаи затлар)» сузлэрен тошереп калдырырга;
- 1 пунктта «(вазыйфаи затлар)" сузлэрен тошереп калдырырга;
- 2 пунктта «(вазыйфаи затлар) " сузлэрен тошереп калдырырга.

2. Олеге карар, элеге карарда уз коченэ керунец башка вакытлары 
билгелэнгэн нигезлэмэлэреннэн тыш, рэсми басылып чыккан коненнэн уз коченэ 
керэ.



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

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

5. 18 статьяныц беренче, икенче Ьэм дуртенче елешлэре, 19 статьяныц 3 Ьэм 4 
пунктлары, 19.2 статьясындагы 1-3 пунктлары, 19.3 статьялары,19.4 статьясындагы 
1 йэм 2 пунктлары, 19.5 статьяларпыц 1-3 пунктлары, статьялар нигезлэмэлэренец 
гамэлдэ булуын билгелэргэ 21, 21.2,23,23.1,23.2,23.3, 31 статьяныц 2 пунктындагы 
унынчы абзацындагы, 32 статьясындагы щиденче абзацындагы (элеге карар 
редакциясендэ) жирлек бюджетын тезегэндэ, раслаганда Ьэм утэгэндэ, 2020 елга 
йэм 2021, 2022 еллар план чорына бюджеттаи башлап, барлыкка килэ торган хокук 
менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

6. Билгелэргэ, 19.2 статьясындагы 6, 8-10,12 пунктларныц, жирлекнец бюджет 
процессы турындагы Нигезлэмэнец 19.5 статьясындагы 4 пунктыныц (элеге карар 
редакциясендэ) нигезлэмэлэре 2021 елга Ьэм 2022, 2023 еллар план чорына 
бюджеттаи башлап жирлек бюджетын тезегэндэ, раслаганда Ьэм утэудэ барлыкка 
килгэн хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

7. Жирлекнец бюджет процессы турындагы Нигезлэмэнец 19.2 статьясындагы 
7 Ьэм 11 пунктлары нигезлэмэлэре (элеге карар редакциясендэ) жирлекнец бурыч 
алулар Ьэм гарантиялэр программаларын килештеру, шулай ук бу программаларга 
узгэрешлэр олешендэ жирлек бюджетын 2021 елга Ьэм 2022, 2023 еллар план 
чорына бюджеттаи башлап тезегэндэ, раслаганда Ьэм утэудэ барлыкка килгэн хокук 
менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

8. Жирлекнец бюджет процессы турындагы Нигезлэмэнец (элеге карар 
редакциясендэ) 19.2 статьясындагы 7 Ьэм 11 пунктларыныц жирлектэге бурыч 
алуларны гамэлгэ ашыру Ьэм гарантия биру хокукы олешендэ нигезлэмэлэре 2021 
елныц 1 гыйнварыннан кулланыла.

9. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында урнаштырырга (http://pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы 
Муниципаль берэмлеклэре порталы составындагы Яшел Узэн муниципаль районы 
сайтында Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль районы сайтында 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) Интернет " мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ».

Осипово Башлмгы а выл жирлеге башлыгы,___

Со вез рэисс
V
Crb*». /  АЛО. Сэл И М О  в

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

