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КАРАРЫ

“13” нче ноябрь 2019 нче ел №64-137

"Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл 
ж;ирлегендэ бюджет тезелеше Иэм бюджет процессы турындагы нигезлэмэне раслау

хакында"

Россия Федерациясенец 31.07.1998 ел, № 145-ФЗ Бюджет кодексы Ьэм Татарстан 
Республикасыныц 2004 елныц 29 маенда кабул ителгэн 35-3PT номерлы Бюджет кодексы, 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль райоыыныц Акбуре авыл ж;ирлеге Советы 
нигезендэ

КАРАР бирэ:
1. «Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл 
ж;ирлегендэ бюджет тезелеше Ьэм бюджет процессы турында нигезлэмэ» не расларга 
(кушымта итеп бирелэ).
2. 15-28 ст., 31 ст. нигезлэмэсе 2020 елга Иэм 20222 елныц план чорына бюджеттан 
башлап ж;ирлек бюджетын тезегэндэ бэм утэгэндэ барлыкка килгэн хокук 
менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.
3. Олеге карарны «Интернет» http//pravo.tatarstan.ru мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталы»нда, Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц «Интернет» 
ИНр//поуо5Ье5Игтнпзк.1а1аг81ап.ги/мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ бастырып 
чыгарырга (игълан итэргэ).
4. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

Татарстан Республикасы
Яца Чишмэ муниципаль районы
Кызыл Октябрь авыл >к;ирлеге башлыгы В.В.Захаров

mailto:Kokt.Nsm@tatar.ru


Кушымта
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 

муниципалы районы 
Кызыл Октябрь авыл л^ирлеге Советы карарына 

2019 елныц 13 ноябрь № 64-137

Татарстан Республикасы Яца Чишме муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл 
>кирлегенде бюджет тезелеше Ием бюджет процессы турында нигезлемелер.

1 нче булек . Гомуми нигезлемелер.

Статья 1. Олеге Нигезлеме белен >кайга салына торган хокукый менесебетлер

Олеге Нигезлеме Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, Россия Федерациясе Салым кодексы, Татарстан Республикасы Яца Чишме 
муниципаль районы Кызыл Октябрь авыл х^ирлеге Уставы (алга таба-Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы) нигезенде Акбуре авыл >кирлегенде бюджет тезелеше Ием 
бюджет процессы турында Нигезлеме - >Цирлек) >кирлек бюджетын тезу, карау, раслау, 
утеу Ием аныц утелешен тикшереп тору барышында, шулай ук Муниципаль бурыч 
алуларны гамелге ашыру Ием >кирлекнец муниципаль бурычы белен идаре иту 
барышында бюджет хокук менесебетлере субъектлары арасында барлыкка киле торган 
бюджет хокук менесебетлерен >кайга сала.

Статья 2. >Цирлекте бюджет-хокук менесебетлерен гамелге ашыруныц хокукый нигезлере

Бюджет хокук менесебетлере Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы, елеге Нигезлеме, Россия Федерациясе бюджет 
законнарыныц башка актлары нигезенде гамелге ашырыла.

Статья 3. Олеге Нигезлемеде кулланыла торган тешенчелер Ием терминнар

Олеге Нигезлемеде кулланыла торган тешенчелер Ием терминнар Россия Федерациясе 
Бюджет кодексында билгеленген мегънеде кулланыла.

Статья 4. >Цирлек бюджетыныц хокукый ревеше

Кызыл Октябрь авыл х^ирлеге бюджеты (алга таба -  >кирлек бюджеты) Акбуре авыл 
>кирлеге Советы (алга таба->кирлек Советы) карары ревешенде эшлене Ием раслана.

>Цирлек бюджеты еч елга -  Чираттагы финанс елына Ием план чорына тезеле Ием 
раслана.

>Цирлек бюджеты проектын формалаштыру Акбуре авыл >кирлеге башкарма комитеты 
(алга таба ->кирлек башкарма комитеты) тарафыннан, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы Ием аныц талеплерен утеп, кабул ителе торган >кирлек советыныц хокукый 
актлары нигезенде билгеленген тертипте тормышка ашырыла.

Статья 5. >Цирлекте Россия Федерациясенец бюджет классификациясен куллану 
узенчелеклере

1. >Цирлек бюджеты курсеткечлеренец >кирлек бюджеты проектын тезегенде, >кирлек 
бюджеты утелешенде Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка дере>кедеге 
бюджетлары белен чагыштырылуын теэмин иту, аныц утелеше турында хисап 
формалаштыру максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексы Ием бюджет-хокук 
менесебетлерен >кайга сала торган норматив хокукый актлар нигезенде Россия 
Федерациясе бюджет классификациясе кулланыла.

2. >Цирлек бюджетын формалаштырганда, раслаганда Ием утелгенде бюджет 
керемнеренец баш администраторларыныц Россия Федерациясе Бюджет законнары



белэн билгелэнгэн нормативлар нигезендэ Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетлары арасында булене торган керемнер буенча кучученлеге теэмин ителе.

Статья 6. Бюджет процессы принциплары

>Цирлектеге бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет кодексы белен билгеленген 
Россия Федерациясе бюджет системасы принципларына нигезлене:

- бюджет системасыныц бердемлеге;

- бюджетлар арасында керемнерне Ием чыгымнарны Ием дефицитларны финанслау 
чыганакларын чиклеу;

- бюджетларныц местекыйльлеге;

- бюджет дефицитларын финанслау чыганакларыныц, керемнернец Ием чыгымнарыныц 
чагылышы тулысынча;

- баланслылык;

- бюджет чараларын куллануныц нети>келелеге;

- бюджет чыгымнарыныц гомуми (л^ыелма) каплау;

- ачыкпык);

- бюджетныц дереслеге;

- бюджет акчаларыныц адреслары Ием максатчан характердагы;

- чыгымнар буенча ведомство;

- кассаларныц бердемлеге.

Статья 7. >Цирлекте бюджет процессыныц теп этаплары 

>Цирлекте бюджет процессы тубендеге этапларны уз эчене ала:

- Чираттагы финанс елына Ием план чорына >кирлекнец социаль-икътисади усеш 
фаразларын, Чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджет Ием салым сеясетенец 
теп юнелешлерен эшлеу;;

- бюджет проектын тезу;

- бюджетны карау Ием раслау;

- >кирлек бюджетыныц утелеше;

- бюджет турындагы карарга узгерешлер Ием естемелер керту;

- бюджет утелеше турында хисапны раслау;

- муниципаль финанс контролен тормышка ашыру.

Финанс елы календарь елына туры киле Ием ул 1 гыйнвардан 31 декабрьге кадер 
девам ите.

Статья 8. Бюджет процессында катнашучылар

>Цирлекте бюджет процессында катнашучылар булып торалар:

- >Цирлек Советы;

- >Цирлек Башлыгы;



- >Цирлек башкарма комитеты;

- >Цирлекнец ревизия комиссиясе;

- бюджет акчаларын баш булучелер (булучелер);

- бюджет акчаларын алучылар;

- бюджет керемнеренец Баш администраторлары (администраторлары);

- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары 
(администраторлары);

Статья 9. Бюджет процессында катнашучыларныц бюджет векалетлере

1. Ж^ирлек Советы:

->кирлек бюджетын Ием аныц утелеше турында отчетларны карый Ием раслый.;

- я^ирлек бюджеты утелешен контрольде тотуны тормышка ашыра ; ;

-Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елныцб октябрендеге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон, Россия Федерациясенец Ием Татарстан Республикасыныц башка 
норматив хокукый актлары, >кирлек уставы, елеге Нигезлеме нигезенде башка 
векалетлерне башкара.

>Цирлек Советына бюджет месьелелере буенча Россия Федерациясе Конституциясенде, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексында, Россия Федерациясенец Ием Татарстан 
Республикасыныц башка норматив хокукый актларында билгеленген компетенция 
чиклеренде, аныц векалетлерен теэмин иту ечен >кирлек башкарма комитеты 
тарафыннан барлык кирекпе мегълумат бирелерге тиеш.

2. >Цирлекнец башкарма комитеты бюджет проектын тезуне теэмин ите, аны кирекле 
документлар Ием материаллар белен >кирлек Советына раслауга керте, >кирлек 
бюджетыныц утелешен Ием бюджет хисаплылыгын тезуне теэмин ите, >кирлек Советына 
раслауга >кирлек бюджеты утелеше турында хисап тапшыра, Муниципаль бурыч белен 
идаре итуне теэмин ите, Россия Федерациясе Бюджет кодексында, елеге Нигезлемеде 
Ием (яки) алар нигезенде кабул ителе торган бюджет-хокук менэсебэтлерен >кайга сала 
торган муниципаль хокукый актларда билгеленген башка векалетлерне гамелге ашыра.

3. >Цирлекнец ревизия комиссиясе башкара:

-бюджет чараларын куллануныц нэти>кэлелеген Ием нэти>кэлелеген билгелеуге 
юнелдерелген нэти>кэлелек аудиты;

-бюджет турында карарлар проектларына, бюджет законнарыныц башка норматив 
хокукый актларына, шул исептен бюджет курсеткечлеренец (параметрларыныц Ием 
характеристикаларыныц) нигезленгенлегене экспертиза ясау;;

-муниципаль программаларга экспертиза ясау;

-бюджет процессын анализлау Ием мониторинглау, бюджет утелеше турында хисап 
буенча тикшерулерне гамелге ашыру Ием беялемэлэр езерлеу, шулай ук бюджет 
процессында ачыкланган >китешсезлекпэрне бетеру Ием аны камиллештеру буенча 
текъдимнер езерлеу буенча;

-бюджет акчаларын Баш администраторлары, бюджет керемнеренец Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш 
администраторлары (алга таба -  бюджет акчаларыныц Баш администраторлары) Ием 
эчке финанс аудитын гамелге ашыруны камиллештеру буенча текъдимнер езерлеу.



4. Бюджет средстволарын баш булуче:

расланган бюджет ассигнованиелере Ием бюджет йеклемелере лимитлары нигезенде 
бюджет акчаларын файдалануныц нэти>кэлелеген, адреслылыгын Ием максатчан 
характерын теэмин ите;

узене караган бюджет акчаларын алучылар Ием аннан файдаланучылар исемлеген тези;

бюджетные тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамелге ашыра, бюджет 
ассигнованиелеренец нигезленуен тешкил ите;

бюджет йеклемелере лимитларын Формалаштыру Ием узгерту буенча текъдимнер керте;

казна учреждениелере булып торучы бюджет акчаларын алучыларныц бюджет 
сметаларын раслау тертибен билгели;

муниципаль биремнернец утелешен формалаштыра, раслый Ием контрольде тота;

максатчан билгеленеше булган бюджетара субсидиялер, субвенциялер Ием башка 
бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы белен 
билгеленген башка субсидиялерне Ием бюджет инвестициялерен алучылар тарафыннан 
бирелгенде билгеленген шартларны, максатларны Ием тертиплерне утеуне теэмин ите;

бюджет акчаларын баш булученец бюджет Хисабын формалаштыра;

бюджет акчаларын алучыларныц акчалата йеклемелере буенча муниципаль беремлек 
исеменнен >кавап бире;

Россия Федерациясе Бюджет кодексында, елеге Нигезлемеде Ием алар нигезенде кабул 
ителе торган, бюджет-хокук менэсебэтлерен >кайга сала торган муниципаль хокукый 
актларда билгеленген башка бюджет векалетлерен гамелге ашыра.

5. Бюджет чараларын булуче:

- бюджетныц тиешле чыгымнарын планлаштыра;

- бюджет ассигнованиелерен, бюджет йеклемелере лимитларын ведомство 
карамагындагы булучелерге Ием (яки) бюджет акчаларын алучыларга буле Ием 
бюджетныц тиешле елешен ути.;

- бюджет язмасын Формалаштыру Ием узгерту буенча бюджет акчаларын баш булучеге 
текъдимнер керте;

- максатчан билгеленештеге бюджетара субсидиялерне, субвенциялерне Ием башка 
бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы белен 
билгеленген башка субсидиялерне Ием бюджет инвестициялерен алучылар тарафыннан 
бирелгенде билгеленген шартларны, максатларны Ием тертипне утеуне теэмин ите;;

- бюджет акчаларын баш булуче тарафыннан билгеленген очракта Ием тертипте бюджет 
акчаларын баш булученец уз карамагындагы аерым бюджет векалетлерен гамелге 
ашыра.

6. Бюджет акчаларын алучы тубендеге бюджет векалэтлеренэ ия:

- бюджет сметасын тези Ием башкара;



- >киткерелгэн бюджет йеклемелере лимитлары Ием (яисе) бюджет ассигнованиелере 
чиклеренде бюджет йеклемелерен кабул ите Ием (яисе) ути;

- нети>келелекне, аца каралган бюджет ассигнованиелерен куллануныц максатчан 
характерын теэмин ите.;

- бюджет акчаларын баш булучеге (булучеге) бюджет язмасын узгерту буенча тиешле 
текъдимнер керте;

- бюджет исебен алып бара (бюджет исебен алып бара) яки килешу нигезенде елеге 
векалетне башка учреждениеге (узекпештерелген бухгалтерияге) тапшыра);

- бюджет акчаларын баш булучеге (булучеге) бюджет Хисабын формалаштыра 
(формалаштыруны теэмин ите) Иэм тапшыра;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексында Иэм аныц нигезенде кабул ителген бюджет- 
хокук менэсебэтлерен >кайга салучы хокукый актларда, елеге Нигезлемеде билгеленген 
башка векалетлерне башкара.

Статья 10. Бюджет керемнере

1. >Цирлек бюджеты керемнере Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар Иэм 
х^ыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары Иэм башка мэхфури тулеулер 
турындагы законнар нигезенде формалаша.

2. >Цирле салымнар турындагы карарларга, >кирле бюджетларныц керемнерен узгертуге 
китере торган, чираттагы финанс елында Иэм план чорында уз кечене кере торган 
бюджет-хокук менэсебэтлерен >кайга сала торган Совет карарларына узгэрешлэр керту 
турында х^ирлек Советы карарлары Чираттагы финанс елына Иэм план чорына х^ирлек 
бюджеты турында карар проекты >кирлек Советына кертелгэнче 10 кеннэн дэ соцга 
калмыйча кабул ителергэ тиеш.

Статья 11. Бюджет чыгымнары.

1. Бюджет чыгымнарын формалаштыру Федераль дэулэт хакимияте органнары, Россия 
Федерациясе субъектлары дэулэт хакимияте органнары Иэм >кирле узидарэ органнары 
вэкалэтлэрен Россия Федерациясе законнары нигезенде утэлеше Чираттагы финанс 
елында Иэм план чорында Акбуре авыл >кирлеге бюджеты акчалары исэбеннэн булырга 
тиеш булган Россия Федерациясе законнарында билгеленген чыгым йеклемелере 
нигезенде гамэлгэ ашырыла.

Статья 12. Резерв фонды

>Цирлек бюджетыныц чыгымнар елешендэ >кирлек Башкарма комитетыныц Резерв 
фондын булдыру карала ала.

>Цирлек Башкарма комитетыныц Резерв фонды кулеме бюджет турындагы карар 
белен билгелэнэ Иэм гомуми карар белен расланган чыгымнарныц 3 процентыннан 
артмаска тиеш.

Резерв фонды акчаларын тоту тэртибе >кирлекнец башкарма комитеты тарафыннан 
раслана.

>Цирлек башкарма комитеты резерв фондыныц бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдалану турындагы хисап >кирлек бюджеты утэлеше турындагы квартал саен Иэм 
еллык хисапларга теркэлэ.

Статья 13. Муниципаль ихтыяхцпар ечен товарлар китеругэ, эшлэр башкаруга, хезмэтлэр 
курсэтугэ заказлар урнаштыру



1. Муниципалы ихтыялцпар ечен товарлар китеругэ, эшлэр башкаруга, хезмэтлэр 
курсэтугэ заказлар урнаштыру Дэулэт Ием муниципалы ихтыяхцпар ечен заказлар 
урнашты1ру туры1нда Россия Федерациясе законнары! нигезенде башкарыта.

2. Муниципалы контрактлар, Россия Федерациясе Бюджет кодексы1ны1ц 72 статыясы1ндагы1 
3 пунюында билгеленген очраклардан тыш, бюджет йеклемелере лимитлары! чиклеренде 
тезеле Ием тулене.

Статыя 14. Бюджет дефецетык

1. Чираттагы! финанс елы1на Ием план чоры1ны1ц hep елы1на >кирлек бюджеты! КЫ1ТЛЫ1ГЫ1, 
елеге статыянын 2 пунюында билгеленген чиклеулерне утеп, >кирлек бюджеты! туры!нда 
карар белен билгелене.

2. >Цирлек бюджеты! КЫ1ТЛЫ1ГЫ1, кире кайтарышмым торган кертемнернец Ием (яисе) 
тулеулернец естеме нормативлары! буенча салы!м керемнереннен керемнернец расланган 
кулемен исепке алмы!Йча, >кирле бюджет керемнеренец расланган еллыж гомуми 
кулеменец 10 процетыннан артмаска тиеш.

>Цирлекке карата Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 136 статыясы1ндагы! 4 
пункты!нда каралган чараларны! гамелге ашы!рган очракта, >кирлек бюджеты! кыгглы1гы1, кире 
кайтары!лмы1Й торган кертемнернец Ием (яисе) тулеулернец естеме нормативлары! буенча 
салы!м керемнеренец расланган кулемен исепке алмы!Йча, >кирлек бюджеты! 
керемнеренец расланган гомуми еллы!к кулеменец 5 процетыннан артмаска тиеш.

Бюджет туры!нда Совет карары! белен >кирлек милкендеге акциялерне сатудан Ием 
капиталда катнашуны!ц башка ревешлереннен керемнер кы!тлы1гы1н финанслау 
чы!ганаклары1 составы!нда расланган очракта Ием (яисе) >кирлек бюджеты! акчалары!н 
исепке алу счетлары!нда калган акчалар киму очрагы!нда >кирлек бюджеты! кы1тлы1гы! 
курсетелген керемнер суммасы! Ием >кирлек бюджеты! акчалары!н исепке алу счетлары!нда 
калган акчаларны!ц кимуе чиклеренде елеге пунктта билгеленген чиклеулерден артыш 
китерге мемкин.

3. Еллы1к хисап курсеткечлере буенча барлыжка килген >кирлек бюджеты! дефициты! 
елеге статыяны!ц 2, 2 пунктлары!нда билгеленген чиклеулерге туры! килерге тиеш.

Статыя 15. >Цирлек бюджеты! кыгглы1гы1н финанслау чы1ганаклары!

>Цирлек КЫ1ТЛЫ1ГЫ1Н эчке финанслау чы1ганаклары! составы!на кертеле:

номиналы беясе Россия Федерациясе валютасы!нда курсетелген муниципалы кы!Ймметле 
кегазылерне урнашты!рудан килген акчалар Ием аларны! тулеуге юнелдерелген акчалар 
арасы!ндагы1 аерма;

х^ирлек арасы!нда Россия Федерациясе валютасы!нда кредит оешмалары!ны1ц>келеп 
ителген Ием туленген кредитлары! арасы1ндагы! аерма;

х^ирлек тарафы!ннан Россия Федерациясе валютасы!нда х^елеп ителген Ием туленген 
бюджет кредитлары! арасы1ндагы! аерма >кирлек бюджеты!на Россия Федерациясе бюджет 
системасы!ны1ц башка бюджетлары! тарафы!ннан бирелген бюджет кредитлары! 
арасы!ндагы1 аерма (статыя 2007 елны1ц2 августы1ндагы! 38-TP3 номерлы! Татарстан 
Республикасы! законы! редакциясенде);

тиешле финанс елы! девамы!нда >кирлек бюджеты! акчалары!н исепке алу счетлары!нда 
калган акчаларны! узгерту;

х^ирлек бюджеты! кы!тлы1гы1н эчке финанслауны!ц бутен чы!ганаклары1.

>Цирлек бюджеты! кыгглы1гы1н эчке финанслауны!ц башка чы!ганаклары! составы!на кертеле:



керемнэр сатудан акциялэр Ием башка формаларын капиталында катнашу, >кирлек 
милкендэге;

я^ирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы;

Гарант тарафыннан муниципаль гарантиялерне утеу гарантныц принципалга карата 
регресс талебе хокукы барлыкка килуге китерсе йе бенефициарныц принципалга карата 
талеп хокукы гарантка юл кую белен бейле очракта, >кирлек гарантиялерен утеуге Россия 
Федерациясе валютасында >кибереле торган акчалар кулеме;

х^ирлекнец башка бурыч йеклемелерен Россия Федерациясе валютасында тулеуге 
>кибереле торган акчалар кулеме;

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

>кирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларына 
бирелген бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар белен >кирлек 
бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларына 
бирелген бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма (статья 2007 елныц 2 
августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде);

>кирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счеттан кучерелген акчалар Ием 
>кирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счетка кучерелген акчалар 
арасындагы аерма->кирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем исеп-хисап 
счетында калган акчалар белен идаре иту буенча операциялер уздырганда >кирлек 
бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счетта.

Агымдагы финанс елы башына >кирлек советыныц хокукый акты белен билгеленген 
кулемде >кирлек бюджеты акчалары агымдагы финанс елында вакытлыча касса 
езеклеклерен каплауга Ием >кирлек исеменнен тезелген товарлар белен теэмин итуге, 
эшлер башкаруга, хезметлер курсетуге муниципаль контрактлар, финанс хисап елында 
елеге муниципаль контрактларныц шартлары нигезенде туленерге тиешле хезметлер 
курсетуге бюджет ассигнованиелерен арттыруга, юридик затларга субсидиялер бируге 
бюджет ассигнованиелерен арттыруга юнелдереле ала., финанс хисап елында аларны 
биру финанс белен теэмин иту чыганагы курсетелген субсидиялер булган субсидия 
алучыларныц акчалата йеклемелерен >кирлек бюджеты турындагы карарда каралган 
очракларда файдаланылмаган бюджет ассигнованиелеренец калдыгы суммасыннан 
артмаган кулемде тулеу ечен кирекле сумма чиклеренде гамелге ашырылды.

>Цирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертеле:

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннен чит ил 
валютасында хмелел ителген Ием >кирлек тарафыннан туленген бюджет кредитлары 
арасындагы аерма;

муниципаль гарантиялерне Гарант тарафыннан утеу гарантныц принципалга карата 
регресс талебе хокукы барлыкка килуге китерсе, максатчан чит ил кредитларын куллану 
кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелген >кирлекнец муниципаль 
гарантиялерен утеуге >кибэрелэ торган акчалар кулеме.

Статья 16. >Цирлекнец муниципаль бурычы структурасы



>Цирлек бурыч йеклемелере булырга мемкин рэвешендэ йеклэмэлэрен буенча:

1) >кирлекнец кыйммэтле кэгазьлэренэ (муниципаль кыйммэтле кэгазьлэргэ));

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан >кирле бюджетка 
Россия Федерациясе валютасында >келеп ителген бюджет кредитлары;

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

4) я^ирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыннан 
алынган кредитлар;

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелген >кирлек гарантиялере (муниципаль 
гарантиялер);

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

7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамелге керткенче барлыкка килген Ием 
муниципаль бурычка кертелген башка бурыч йеклемелерене.

Муниципаль бурыч кулемене кертеле:

1) муниципаль кыймметле кегазьлер буенча бурычныц номиналь суммасы;

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан >кирле бюджетка 
>келеп ителген бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулеме (статья 2007 елныц 2 
августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде);

3) >кирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан >келеп ителген кредитлар буенча теп 
бурыч кулеме;

4) муниципаль гарантиялер буенча йеклемелер кулеме;

5) я^ирлекнец туленмеген бутен бурыч йеклемелере кулеме.

Муниципаль эчке бурыч кулемене кертеле:

1) йеклемелере Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципаль кыймметле 
кегазьлер буенча бурычныц номиналь суммасы;

2) йеклемелере Россия Федерациясе валютасында белдерелген Россия Федерациясе 
бюджет системасыныц башка бюджетларыннан >кирле бюджетка >келеп ителген бюджет 
кредитлары буенча теп бурыч кулеме;;

3) йеклемелере Россия Федерациясе валютасында белдерелген кредит оешмаларыннан 
я^ирлек тарафыннан >келеп ителген кредитлар буенча теп бурыч кулеме;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципаль гарантиялер буенча 
йеклемелер кулеме;

5) я^ирлекнец Россия Федерациясе валютасында туленмеген бутен бурыч йеклемелере 
кулеме.

Муниципаль тышкы бурыч кулемене кертеле:

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннен >кирлек 
тарафыннан >келеп ителген чит ил валютасындагы бюджет кредитлары буенча теп бурыч 
кулеме;



2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында >кирлек тарафыннан бирелгэн 
муниципалы гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме.

>Цирлекнец бурыч йеклэмэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), уртача вакытлы (бер 
елдан биш елга кадэр) Иэм озак вакытлы (биш елдан алып 10 елга кадер) булырга 
мемкин.

Статья 17. Россия Федерациясе валютасында белдерелген >кирлекнец бурыч 
йеклемелерен туктату Ием аларны муниципалы бурычтан тешереп калдыру (статья 2007 
елныц2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде)

1. Эгер Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципалы бурыч йекпемесе 
муниципалы бурыч йекпемесе шартлары белен каралган тулэу датасыннан соц кипуче 
датадан соц еч ел эченде тулеуге тапшырылмаса (йеклеменец шартлары Ием >кирлекнец 
муниципалы хокукый актларында билгеленген гамеллер кредитор тарафыннан 
башкарылмаса), курсетелген йекпеме тулысынча туктатылган дип санала Иэм, егер район 
векиллекле органыныц муниципалы хокукый актларында башкасы каралмаган булса, 
муниципалы бурычтан тешереп калдырыла.

Муниципалы гарантиялер буенча Россия Федерациясе валютасындагы >кирлекнец бурыч 
йеклемелере муниципалы гарантиялерне туктатуга нигез булып торган вакыйгалар 
(хеллер) кипел туганда тулысынча туктатылган дип санала Ием курсетелген вакыйгалар 
(хеллер) кипел туган очракта муниципалы бурычтан тешереп калдырыла.

2. >Цирле администрация, елеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацында 
курсетелген сроклардан соц, Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципалы 
бурыч йеклемелерен муниципалы бурычтан тешереп калдыру турында муниципалы 
хокукый акт чыгара.

3. Муниципалы бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелген кучереле торган муниципалы бурыч йеклемелере терлере буенча >кирле 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исептен тешеру суммаларын 
чагылдырмыйча аларны исептен тешеру суммасына муниципалы бурыч кулемен кимету 
юлы белен гамелге ашырыла.

4. Элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацыныц, 2 Ием 3 пунктларыныц гамелде 
булуы кредит килешулере буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 
субъектлары Ием башка муниципалы беремлеклер алдында муниципалы бурыч 
йеклемелерене кагылмый.

5. Муниципалы бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук туленген (сатып алынган) 
муниципалы бурыч йеклемелерен муниципалы бурычтан тешереп калдыру Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 Ием 113 статьялары нигезлемелерен исепке алып 
гамелге ашырыла.

6. Муниципалы кыймметле кегазьлернец эмиссия шартлары нигезенде аларны тупы 
кулемде эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия Федерациясе 
законнарында каралган операциялерне алмаштыру нэти>кэсендэ яисе башка 
операциялер) муниципалы кыймметле кегазьлернец чыгару, тулеу датасына кадэр, 
курсетелген орган карары буенча вакытыннан алда туленген дип танылырга мемкин.

Муниципалы кыймметле кэгазьлэр эмитенты узе тарафыннан чыгарылган муниципалы 
кыймметле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне тулэп бетеру датасы >киткэнче сатып алынган 
(алмашу нэти>кэсендэ алынган яисе Россия Федерациясе законнарында каралган башка 
операциялер нэти>кэсендэ алынган) дип танырга хокуклы.

Статья 18. Муниципалы бурыч алулар



1. >Цирлекнец муниципалы эчке бурыч алулары дигэндэ муниципалы кы1Йммэтле 
кэгазылэрне урнаштыру юлы! белэн Иэм Россия Федерациясе бюджет системасы1ны1ц 
башка бюджетлары1ннан Ием кредит оешмалары1ннан кредитлар ревешенде >кирлек 
исеменнен >кирле бюджетка заем акчалары1н >келеп иту ацлашыта, алар буенча Россия 
Федерациясе валютасы1нда белдерелген заемчы! буларак >кирлек бурын йеклемелере 
барлыжка киле.

2. Авыш >кирлегенец муниципалы ТЫ1ШКЫ1 бурын алулары! дигенде, Россия Федерациясе 
тарафы1ннан максатчан чит ил кредитларын куллану кыюалары1нда, >кирлек исеменнен 
федералы бюджеттан >кирле бюджетка кредитлар >келеп иту кузде тотыта, алар буенча 
>^ирлекнец чит ил валютасы1нда белдерелген бурын йеклемелере барлыжка киле.

3. Муниципалы ТЫ1ШКЫ1 бурын алулар Чираттагы! финанс елына Ием план чорына Россия 
Федерациясенец Деулет ТЫ1ШКЫ1 бурын алулары! программасына кертелген проектларны! 
финанслау максатларында гамелге ашы1рыта.

4. Муниципалы бурын алуларны! гамелге ашы!ру хокукы!на Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы! Ием >кирлек уставы! нигезенде >кирле администрация (>кирлекнец башкарма-боеру 
органы!) ия.

5. Муниципалы кы!Ймметле кегазылерне урнашпыру >кирлек тарафы!ннан тубендеге 
шартларны! утегенде гамелге ашы1рыта:

1) >^ирлекнец буры!ч йеклемелере буенча кичектерелген буры!члар булмау;;

2) >кирлек тарафы!ннан исемлеге Россия Федерациясе Хекумете тарафы!ннан билгелене 
торган юридик затларны!ц бер яисе берниче рейтинг гамеллерен гамелге ашы1ручы! Россия 
Федерациясе Хекумете тарафы!ннан билгелене торган дере>кеден ким булмаган кулемде 
кредит рейтингы! алы!нган.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 1071 статыясы! Ием Татарстан Республикасы! 
Бюджет кодексы!ны1ц 311 статыясы! нигезенде ул бурын тотрыжлыты1гы1ны1ц уртача 
дере>кесе булган заемчы!лар теркемене кертелген очракта, Муниципалы бурын алулар 
башкары!рга, Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 1071 статыясы1ндагы! 5 пункты!нда 
каралган районны!ц бурын тотрыжлыты1гы1 курсеткечлеренец зурлы!клары1н артты!руга 
китере торган кулемнерде муниципалы гарантиялер бирерге хокуклы! тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 1071 статыясы! Ием Татарстан Республикасы! 
Бюджет кодексы!ны1ц 311 статыясы! нигезенде ул бурын тотрыжлыты1гы1ны1ц уртача 
дере>кесе булган заемчытар теркемене кертелген очракта, муниципалы гарантиялерне 
бары! тик Татарстан Республикасы! Финанс министрлы1гы! белен муниципалы эчке Ием 
ТЫ1ШКЫ1 буры!ч алулар, Чираттагы! финанс елы!на Ием план чоры!на (Чираттагы! финанс 
елы!на) муниципалы гарантиялер программалары!н, шулай ук курсетелген программаларга 
узгерешлер керген очракта гы!на бирерге хокуклы!.

8. Аны! Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 1071 статыясы! Ием Татарстан 
Республикасы! Бюджет кодексы!ны1ц 311 статыясы! нигезенде бурын тотрыжлыты1гы1 тубен 
булган заемчытар теркемене керткен очракта, >кирлек муниципалы буры!ч алулар 
башкары!рга, Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 1071 статыясы1ндагы! 5 пункты!нда 
каралган >кирлекнец бурын тотрыжлыты1гы1 курсеткечлеренец курсеткечлерен артты!руга 
китере торган кулемнерде муниципалы гарантиялер бирерге хокуклы! тугел.

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексытыщ 1071 статыясы! Ием Татарстан Республикасы! 
Бюджет кодексы!ны1ц 311 статыясы! нигезенде бурын тотрыжлыты1гы1 тубен булган 
заемчытар теркемене кертелген очракта, >кирлек кредит оешмалары!ннан кредитлар 
ревешенде Ием >кирлекнец кы!Ймметле кегазылерен урнашты!ру юлы! белэн бары! тик



>кирлекнец бурыч йеклэмэлэрен рефинанслау максатларында, шулай ук Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан максатчан бюджет 
кредитлары ревешенде муниципаль эчке бурыч алуларны гамелге ашырырга хокуклы., ул 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында Ием 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясындагы 7 пунктында каралган.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ием Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезенде бурыч тотрыклылыгы тубен 
булган заемчылар теркемене аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 
статьясы heM 311 статьясы нигезенде кертелген очракта, >кирлек муниципаль тышкы 
бурыч алуларны гамелге ашырырга Ием муниципаль гарантиялерне чит ил валютасында 
бирерге хокуклы тугел.

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ием Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезенде ул бурыч тотрыклылыгы 
тубен булган заемчылар теркемене кертелген очракта, муниципаль эчке бурыч алуларны 
гамелге ашырырга, муниципаль гарантиялерне Россия Федерациясе валютасында бары 
тик Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан чираттагы финанс елына 
Ием план чорына Россия Федерациясе валютасында расланган очракта гына (Чираттагы 
финанс елына Ием план чорына Россия Федерациясе валютасында) бирерге хокуклы.), 
шулай ук курсетелген программаларга узгерешлер кертелде.

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында каралган 
>кирлекнец тулеу селетен торгызу планы кысаларында Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан бирелген максатчан бюджет кредитлары буенча 
>кирлек йеклэмэлэрен реструктуризациялэуне уткэру рехсэт ителми.

Статья 19. >Цирлек тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар Ием гарантия биру 
узенчэлеклэре

>Цирлек Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында Бурыч Алырга, Россия 
Федерациясеннэн, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 статьясындагы 25 
пункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, хмелел ителгэн максатчан чит ил кредитлары 
акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану кысаларында гына чит ил 
валютасында гарантиялэр бирерге хокуклы.

Статья 20. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулеме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулеме дип тиешле 
финанс елына муниципаль эчке Ием тышкы бурыч алулар программалары буенча >кирле 
бюджетка акча хмелел итунец >кыелма кулеме ацлашыла.

2. >Цирле бюджетка акча хмелел иту кулеме чираттагы финанс елына Ием план чорына 
(Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке Ием тышкы бурыч алулар программалары 
белен билгелэнэ, Ием тиешле финанс елында акчаларны хмелел итунец гомуми суммасы, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 Ием 104 статьялары нигезлэмэлэрен 
исэпкэ алып, >кирле бюджет кытлыгын финанслауга >кибэрелэ торган акчаларныц гомуми 
суммасыннан Ием >кирлекнец бурыч йеклэмэлэрен тулеу кулэмнэреннэн артмаска тиеш.

3. Хисап финанс елында >кирлек бурыч алуларыныц гомуми суммасы >кирле бюджет 
кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн акчаларныц гомуми суммасыннан артып китсэ, Ием 
агымдагы елныц 1 гыйнварына >кирле бюджет акчаларыныц курсетелген арттыру 
суммасында барлыкка килгэн бурыч йеклэмэлэрен тулеу кулэмнэреннэн артып киткэн 
очракта, агымдагы финанс елына бурыч алуларныц иц чик кулэмен киметеп, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 96 статьясында каралган максатларга юнэлдерелергэ 
тиеш.



Статья 21. Муниципалы эчке Иэм тышкы бурычыннан Иэм х^ирлекнец бурыч 
тотрыклылыгы курсеткечлеренец иц чик курсэткечлэреннэн

1. >Цирле бюджет турындагы карар нигезенде муниципалы эчке бурычныц, муниципалы 
тышкы бурычныц (я^ирлекнец чит ил валютасындагы йеклемелере булганда), Чираттагы 
финанс елыннан Ием план чорыныц hep елыннан соц киле торган елныц 1 гыйнварына 
(Чираттагы финанс елыннан соц киле торган елныц 1 гыйнварына булган елныц 1 
гыйнварына торышы буенча), шул исептен Россия Федерациясе валютасында 
муниципалы гарантиялер, чит ил валютасында муниципалы гарантиялер буенча бурычныц 
иц югары чиге курсетелеп (>кирлекнец чит ил валютасындагы муниципалы гарантиялер 
буенча йеклемелере булганда) билгелене.

2. Муниципалы эчке бурычныц, муниципалы тышкы бурычныц югары чиклере (л^ирлекнец 
чит ил валютасындагы йеклемелере булганда) елеге статьяныц 4 Ием 5 пунктларында 
билгеленген чиклеулерне утегенде билгелене.

3. Муниципалы бурыч кулеме чираттагы финанс елына Ием план чорына (Чираттагы 
финанс елына) >кирле бюджет турында карар белен расланган карар нигезенде расланган 
(Чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган кертемнернец Ием (яисе) физик 
затлар керемнерене салымнан тулеулернец естеме нормативлары буенча салым 
керемнереннен тулеулернец расланган кулемен исепке алмыйча, >кирле бюджет 
керемнеренец гомуми кулеменнен артмаска тиеш.

>Цирлеккэ карата Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 
пунктында каралган чаралар кулланылган очракта, бурыч кулеме чираттагы финанс 
елына Ием план чорына (Чираттагы финанс елына) >кирле бюджет турында карар белен 
расланган кире кайтарылмый торган кертемнернец Ием (яисе) физик затлар керемнерене 
салымнан тулеулернец естеме нормативлары буенча салым керемнеренец расланган 
кулемен исепке алмыйча, >кирле бюджет керемнеренец гомуми кулеменец 50 
процентыннан артмаска тиеш.

4. Муниципалы бурычка хезмет курсету чыгымнары кулеме тубендеге талеплерне 
утегенде >кирле бюджет турындагы карар белен раслана:

1) Чираттагы финанс елында Ием план чорында (Чираттагы финанс елында) муниципалы 
бурычка хезмет курсету чыгымнары кулеме чираттагы финанс елына Ием план чорына 
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы белен 
расланган яисе чираттагы финанс елына Ием план чорына (Чираттагы финанс елына) 
х^ирле бюджет турында карар белен расланган тиешле бюджет чыгымнарыныц гомуми 
кулеменец (Чираттагы финанс елына) 10 процентыннан артмаска тиеш, моца Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан биреле торган субвенциялер 
исебеннен гамелге ашырыла торган чыгымнар кулеменнен тыш;

2) Чираттагы финанс елында Ием план чорында (Чираттагы финанс елында) муниципалы 
бурычны тулеу Ием хезмет курсету буенча чираттагы финанс елыныц 1 гыйнварына 
барлыкка килген тулеулернец еллык суммасы Чираттагы финанс елына Ием план чорына 
(Чираттагы финанс елына) >кирле бюджет турында карар белен расланган Чираттагы 
финанс елына Ием план чорына (Чираттагы финанс елына) х^ирле бюджет турында 
расланган карарныц 20 процентыннан артмаска тиеш (Чираттагы финанс елына Ием план 
чорына) х^ирле бюджетныц салым, салым булмаган керемнеренец Ием Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан дотациялернец; курсетелген нисбетне 
исеплэгэнде, Чираттагы финанс елыннан Ием план чорыныц hep елыннан соц килуче 
елныц 1 гыйнварыннан соц бурыч йеклемелерен вакытыннан алда тулеуге >кибэрелэ 
торган тулеулер суммасы исепке алынмый.

Статья 22. Чит ил валютасында муниципалы гарантиялер программасы



1. Чит ил валютасындагы муниципалы 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 1пэм алар тарафыннан тээмин ителэ торган йеклэмэлэр валютасы;

3) гарантиялэрнец гомуми кулэме;

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

5) гарантиялэрне биру h9M утэунец башка шартлары.

2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ торган йеклэмэлэр 
белдерелгэн валютада бирелэ 1пэм утэлэ.

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

Статья 23. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына 1пэм план чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль 
тышкы бурыч алулар программасы максатчан чит ил кредитларын 1пэм (яисэ) чираттагы 
финанс елында 1пэм план чорында (Чираттагы финанс елында) чит ил валютасында 
тулэнгэн чит ил кредитларын куллану кысаларында федералы бюджеттан чит ил 
валютасында >кэлеп ителэ торган hoM (яисэ) чит ил валютасында тулэнгэн бюджет 
кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:

1) Чираттагы финанс елында 1пэм план чорында (Чираттагы финанс елында) >кирле 
бюджетка >кэлеп ителэ торган бюджет кредитлары буенча бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
срокларында (Чираттагы финанс елында) х^ирле бюджетка максатчан чит ил кредитларын 
файдалану кысаларында чит ил валютасында федералы бюджеттан >кирле бюджетка 
>кэлеп иту кулэме 1пэм максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында >кирле 
бюджетка >кэлеп ителэ торган бурыч йеклэмэлэрен тулэу срокпары;;

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында >кирле бюджетка федералы 
бюджеттан чит ил валютасында >кэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча чираттагы 
финанс елында 1пэм план чорында (Чираттагы финанс елында) >кирлекнец бурыч 
йеклэмэлэрен тулэу кулэме.

3. Чираттагы финанс елына 1пэм план чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль 
тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына 1пэм план чорына (Чираттагы 
финанс елына) >кирле бюджет турында карарга кушымта булып тора.

Статья 24. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына 1пэм план чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке 
бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына 1пэм план чорына) Чираттагы 
финанс елында 1пэм план чорында (Чираттагы финанс елында) гамэлгэ ашырыла 1пэм 
(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 Иэм план чорында (Чираттагы финанс елында) муниципалы 
эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырганда барлыкка кила торган бурыч йеклэмэлэрен 
тулэунец иц чик сроклары (Чираттагы финанс елында) тиешле бурыч йеклэмэлэре 
терлэре буенча >кирле бюджетка акчалар >кэлеп иту кулэмнэре Иэм тиешле бурыч 
йеклэмэлэре терлэре буенча бурыч йеклэмэлэрен тулэунец иц чик сроклары.;

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

3. Чираттагы! финанс елы!на Иэм план чоры!на (Чираттагы! финанс елы!на) муниципалы эчке 
буры!ч алулар программам Чираттагы! финанс елы!на Иэм план чоры!на (Чираттагы! 
финанс елы!на) тиешле бюджет туры!нда карарга кушы!мта булы!п тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексы!ны1ц 105 статыясы! нигезендэ муниципалы эчке 
буры!ч алулар программасы!нда чагы!лды1ры1лмы1Й.

Статыя 25. Россия Федерациясе валютасы!нда муниципалы гарантиялэр программасы!

1. Россия Федерациясе валютасы1ндагы! муниципалы гарантиялэр программасы!, 
тубэндэге мэгълуматларны! курсэтеп, Чираттагы! финанс елы!нда Иэм план чоры!нда 
бирелэ торган Россия Федерациясе валютасы1ндагы! муниципалы гарантиялэр 
исемлегеннэн гы!Йбарэт:

1) hep юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Иэм (яисэ) гарантиянец hep юнэлеше 
(максатлары!) буенча принципаллар атамалары!н курсэтеп гарантиялэу юнэлешлэре 
(максатлары!);

2) гарантиялэрнец гомуми кулэме;

3) гарантны!ц принципалларга карата регресс талэбе хокукы! булу (булмау);

4) гарантиялэрне биру Иэм утэунец башка шартлары!.

2. Россия Федерациясе валютасы!нда белдерелгэн йеклэмэлэр буенча муниципалы 
гарантиялэр бары! тик Россия Федерациясе валютасы!нда гы!на бирелэ Иэм утэлэ.

3. Россия Федерациясе валютасы1ндагы! муниципалы гарантиялэр программасы! бюджет 
туры!нда тиешле карарга кушы!мта булы!п тора.

Статыя 26. Муниципалы кы!Йммэтле кэгазылэрне урнашты!руны1ц иц чик кулэмнэре

Чираттагы! финанс елы!на Иэм план чоры!ны1ц hep елы!на (Чираттагы! финанс елы!на) 
муниципалы кы!Йммэтле кэгазылэрнец иц чик кулэме номиналы бэя буенча тиешле бюджет 
туры!нда Карарда билгелэнгэн муниципалы эчке буры!чны1ц югары! чиклэреннэн ты!ш 
>кирлек Советы! тарафы!ннан билгелэнэ.

Статыя 27. Муниципалы гарантиялэр

1. Муниципалы гарантия принципалны1ц бенефициар каршы!нда шартнамэдэн яисэ башка 
алы!ш-бирештэн (теп йеклэмэдэн) барлыжка килгэн акчалата йеклэмэлэрен тиешенчэ 
утэуне тээмин итэ.

2. Муниципалы гарантия принципал йеклэмэлэрен вакыпыннан алда утэуне тээмин итми, 
шул исэптэн принципалга аларны!ц вакыпыннан алда утэлеше яисэ принципал 
йеклэмэлэрен утэу вакы1ты! якы!нлашкан вакы!Йгалар (шартлар) >киткэн очракта да.

3. Муниципалы гарантиянец язма ф орм ам  мэхфури булы!п тора.

4. Муниципалы гарантия теп йеклэмэ суммам! чагытды1рытган валютада бирелэ 1пэм 
утэлэ.



5. Муниципалы гарантия буенча Гарант принципалныц узенэ тээмин ителгэн йеклэмэсе 
буенча гарантия суммасы чиклэрендэ субсидиар >каваплылык тота.

6. Муниципалы гарантиядэ курсэтелэ:

1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукы1Й белем биру -  Район) Ием Гарант исеменнэн 
гарантия биргэн орган исеме;

2) бенефициарны^ исеме;

3) принципалны1ц исеме;

4) гарантия биреле торган йеклеме (теп йеклеменец исемен, беялемесен Ием Номеры1н 
(булган очракта), теп йеклеменец гамелде булу вакыпын яисе анын буенча йеклемелерне 
утеу вакы1ты1н, якларны1ц атамалары1н, теп йеклеменец башка меИим шартлары1н 
курсетеп));

5) Гарант йеклемелере кулеме Ием гарантиянец иц чик суммасы!;

6) гарантия биру нигезлере;

7) гарантия уз кечене керу датасы! яисе гарантия уз кечене кере торган вакы1Йга (шарт);

8) гарантиянец гамелде булу срогы!;

9) гарантия очрагы1н билгелеу, гарантия утелеше туры1нда бенефициар талебен кую 
вакыпы Ием тертибе;

10) гарантияне чакы1ртыш алу нигезлере;

11) гарантия буенча йеклемелерне Гарант тарафы1ннан утеу тертибе;

12) гарантиянец тулы! кулемде яисе нинди де булса елешенде утелгенде, принципалны1ц 
гарантия белен теэмин ителген йеклемелеренец тулы! кулемде яисе нинди де булса 
елешенде утелгенде (туктатытганда) гарантия суммасы1н кимету нигезлере Ием 
гарантияде билгеленген башка очракпарда;

13) гарантияне туктату нигезлере;

14) гарантны1ц алдан язма ризалы1гы1ннан башка узгертеле алмым торган теп йеклеме 
шартлары!;

15) муниципалы гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафы1ннан туленген акчаларны! 
каплау туры1нда принципалга Гарант талебе хокукы! булу яисе булмау (принципалга 
карата гарантны1ц регресс талебе, регресс);

16) гарантиянец башка шартлары!, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы1нда, 
гарантны1ц норматив хокукым актлары1нда, Гарант исеменнен гарантия бируче орган 
актлары1нда билгеленген белешмелер.

7. Гарантны1ц принципалга карата регресс талебе хокукы1н кузде тотмым торган 
муниципалы гарантия бары! тик муниципалы гарантия бире торган >кирлек милкендеге 
муниципалы гарантияне бируче >кирлекке караган ху>^алы1к>кемгы1яте йеклемелере буенча 
гы1на биреле ала. Принципалны! тулыюы1нча яисе елешче хосусы1Йлаилырган очракта 
мондым муниципалы гарантия гарантны1ц принципалга карата регресс талебе хокукы! 
белен бирелген дип санала Ием принципалны1ц Россия Федерациясе Бюджет кодексы1ны1ц 
1153 статыясы! Ием Россия Федерациясе граждан законнары! талеплерене туры! киле 
торган, Россия Федерациясе Бюджет кодексы1ны1ц 1153 статыясы! Ием Россия 
Федерациясе граждан законнары! талеплерене туры! киле торган вакыпында гарантны1ц 
гарантны!ц гарантны!ц тулы! кулемде яисе гарантиянец нинди де булса елешенде барлыжка



килгэн принципалга карата регресс талэбен канэгатьлэндеру буенча принципал 
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 бенефициарный; алдан язма рехсэтеннэн башка муниципаль гарантия 
шартларын узгэртергэ хокуклы тугел.

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарный; гарантка карата булган талэплэр, яца 
ху>кага (сатып алучыга) облигациягэ хокукларныц яца ху>касына (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 Иэм нигезлэр (шул исэптэн 
элеге статьяныц 6 пунктындагы 14 пунктчасында курсэтелгэн гарантныц язма 
ризалыгыннан башка узгэртелгэн очракта), шулай ук бу статьяныц 7 пунктында Иэм 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 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 гарантиядэ Иэм муниципаль гарантияне биру турындагы 
килешудэ билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне утэу турында талэплэрне, шул исэптэн 
принципалныц гарантиясе белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрне утэу срогы якынлашкан 
дип санала торган вакыйгалар (шартлар) вакытында да, курсэтергэ хокуклы тугел.

14. Гарант гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую турында принципалга 
хэбэр итэргэ Иэм принципалга талэпнец кучермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантиядэ билгелэнгэн срокта, бенефициарныц курсэтелгэн 
талэпкэ кушып бирелгэн документлар белэн Гарантия утэлеше турындагы талэбен 
карарга Иэм гарантия шартларына талэплэр Иэм аца кушып бирелгэн документлар туры 
килу-килмэвен тикшерергэ тиеш.

16. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе Иэм аца кушып бирелгэн документлар 
гарантия шартларына туры килми дип таныла Иэм гарант бенефициарга аныц талэбен 
канэгатьлэндерудэн баш тарта:

1) гарантия бирелгэн срок тэмамланганнан соц (гарантиянец гамэлдэ булу срогы) 
гарантка талэп Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантка тапшырылган);

2) талэп Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантиядэ билгелэнгэн тэртипне 
бозып, гарантка тапшырылды;

3) талэп Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантия шартларына туры килми;

4) бенефициар принципал Иэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан тэкъдим ителгэн 
принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэренец тиешле утэлешен кабул 
итудэн баш тартты;



5) элеге статьяныц 7 пунктында Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 
статьясындагы 6 пунктында билгеленген очракларда;

6) гарантияде билгеленген башка очракларда.

17. Гарантиянец утелеше турында бенефициар талебе Ием (яисе) аца кушып бирелген 
документлар нигезсез Ием (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 хокукпы. Гарант хетта принципал алардан баш тарткан яки уз 
бурычын таныган очракта да елеге каршылыкларга хокукын югалтмый.

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

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

21. Гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклемесе 
туктатыла:

1) гарантта билгеленген кулемде бенефициарга Гарант тарафыннан акча тупел,;

2) гарантияде билгеленген вакыт узганнан соц, ул бирелген (гарантиянец гамелде булу 
срогы);

3) принципал Ием (яисе) еченче затлар тарафыннан принципалныц гарантия белен 
теэмин ителген йеклемелерен утеген йе курсетелген йеклемелерне туктаткан очракта,

гарантка Ием (яисе) судка гарантка гарантия утелеше турындагы гарантка карата 
талепнец булу-булмавына карамастан, башка нигезлер буенча (бенефициар тарафыннан 
белдерелген гарантка Ием (яисе) судка карата талеп булу-булмавына карамастан);

4) гарантка кире кайтару юлы белен бенефициарныц уз хокукларыннан Ием (яисе) 
бенефициарныц гарантия буенча уз йеклемелэреннэн азат иту турында язма гаризасы 
буенча уз хокукларыннан баш тартуы нэти>кэсендэ, принципал тарафыннан Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 1151 статьясында каралган гарантия буенча мондый 
гарантия буенча бенефициарлар Ием килечекте алар барлыкка килу ечен нигезлер 
фактта булмаган очракта гарантияне кире кайтару нэти>кэсендэ, гарантны гарантия 
буенча уз йеклемелэреннэн азат иту турында гарантия буенча уз хокукларыннан;

5) эгэр теэмин ителешенэ гарантия бирелген принципалныц йеклемесе билгеленген 
срокта барлыкка килмэсэ;

6) бенефициар гарантка Ием (яисе) гарантка гарантка гарантия утелеше турында гарантка 
талеп куйганнан соц теп йеклемене (шул исэптэн принципалны Ием (яисе) бенефициарны 
бетеругэ бэйле рэвештэ) туктатуга яисе аныц гамелде булмавын алыш-биреш дип тануга 
бэйле рэвештэ;

7) бенефициарныц башка затка яисе бенефициарга караган башка нигезлер буенча 
гарантка гарантия, хокуклар Ием (яисе) бурычлар буенча талеп хокукларын бутен затка 
тапшырган очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан (курсетелген талэплэрнец 
(хокукларныц Ием бурычларныц) яца ху>касына (сатып алучыга) облигациягэ хокукларныц 
яца ху>касына (сатып алучыга) кучуенэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр турында



Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрне (хокукларын) алдан 
тапшырудан (кучудэн тыш), принципалныц (эмитентныц));

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

9) гарантиялэрдэ курсэтелгэн очракларда Иэм нигезлэр буенча гарантияне чакыртып алу 
нэти>кэсендэ;

10) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.

22. Гарантныц аныц буенча йекпэмэлэре туктатылганнан соц бенефициарныц 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 Иэм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисэ туктатуга китерэ торган 
хэллэрнец кипел чыгуы турында мэгълум булган принципал бу хакта гарантка хэбэр 
итэргэ тиеш.

24. 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 ечен акча тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ алына.

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

27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредитлар Иэм 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 >каваплылыкка ия.

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

30. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмиссиясе нэти>кэсендэ барлыкка килгэн 
йеклэмэлэр буенча муниципаль гарантиялэрне биру Иэм утэу узенчэлеклэре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.



31. Муниципалы гарантиялэрне биру тэртибе Иэм шартлары Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы heM аныц нигезенде кабул ителген елеге карар белен билгелене.

Статья 28. Муниципалы кыймметле кегазьлер

1. Ж^ирлек исеменнен чыгарылган кыймметле кегазьлер муниципалы кыймметле 
кегазьлер дип таныла.

2. Муниципалы кыймметле кегазьлернец эмитенты булып >кирле администрация тора, ул 
я^ирлек уставы муниципалы бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия.

5. Ж^ирлек тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципалы кыймметле кегазьлер 
терлере Иэм аларныц эмиссиясе Иэм мерэ>кэгатьлэре тэртибе Иэм шартлары Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белен билгелене.

Статья 29. Бюджетара трансфертлар

Бюджетара трансфертлар РФ Бюджет кодексында билгелэнгэн рэвешлэрдэ Иэм тэртиптэ 
бирелэ.

Статья 30. Ж^ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр

1. Ж^ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 44.10 статьясында билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ.

2. Элеге статьяныц 1 елешендэ курсэтелгэн бюджетара субсидиялэр >кирлек 
бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы 
Законы нигезенде карала.

Статья 31. Ж^ирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэр

1. Акча йеклэмэлэре буенча >кирлек алдындагы бурыч булып акча средстволары суммасы 
тора, аны >кирлек алдындагы акчалата йекпэмэ нигезенде билгеле бэр датага тулэргэ 
тиеш.

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

3. Акчалата йеклэмэлэр буенча район алдындагы бурычларны исэптэн тешеру Иэм 
торгызу кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары Иэм тэртибе), Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында каралган очракпардан тыш, районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
билгелене.

4. Ж^ирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэрне (акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны) 
исэпкэ алу, шулай ук курсэтелгэн йеклэмэлэр Иэм 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. Эгер килешудэ башкасы билгелэнмэгэн булса, >кирлек алдындагы акчалата 
йеклэмэлэр тиешле сумманы >кирлек бюджетыныц бердэм счетына кучергэннэн бирле 
утэлгэн булып санала.

II кисэк. БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫН T03Y

Статья 32. Ж^ирлек бюджеты проектын тезу тэртибе Иэм сроклары

1. Бюджет проекты чыгым йеклэмэлэрен финанс белен тээмин иту максатларында 
социаль-икътисадый усеш фаразлары нигезенде тезелэ.



Бюджет проектын тезу, Россия Федерациясе Бюджет кодексы Ием аныц талеплерен утеп, 
кабул ителе торган нигезлеме нигезенде, >кирлекнец башкарма комитеты тарафыннан 
билгеленген тертипте Ием срокларда башкарыла.

2. Чираттагы финанс елына Ием план чорына >кирлек бюджеты проектын тезу>кирлек 
бюджеты проектына нигезлене:

- Россия Федерациясе Президентыныц Россия Федерациясе Федераль >кыелышына 
Россия Федерациясе бюджет сеясетен (бюджет сеясетене карата талеплер) билгели 
торган юлламасы нигезлемелере;;

- бюджет сеясетенец теп юнелешлере Ием >кирлек салым сеясетенец теп юнелешлере ; ;

- >кирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы;

- муниципаль программалар (муниципаль программалар проектлары, курсетелген 
программаларны узгерту проектлары).

3. Бюджет проектын тезу ечен мегълумат кирек:

- салымнар Ием >кыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары, Татарстан 
Республикасыныц салымнар Ием >кыемнар турындагы законнары, >кирлек Советыныц 
норматив-хокукый актлары, салымнар Ием >кыемнар турындагы закон проекты эшли 
башлаганда гамелде булган вакытта гамелде булган;

- >кирлек бюджетына федераль, региональ, >кирле салымнардан Ием >кыемнардан, махсус 
салым режимнарында каралган салымнардан тулеу нормативларында;;

- Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка дере>келере бюджетларыннан 
биреле торган тулеулернец естеме нормативлары буенча тулеусез керемнернец Ием 
(яисе) салым керемнеренец кузде тотылган кулемнере;;

- Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка дере>келереннен тапшырыла торган 
чыгымнар терлере Ием кулемнере;

- муниципаль хезметлер курсетуге норматив чыгымнар.

Статья 33. >Цирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы

1. >Цирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы кименде еч ел вакыт эченде эшлене.

2. >Цирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы Башкарма комитет тарафыннан >кирлек 
Советына бюджет проектын керту турында Карар кабул иту белен бер ук вакытта 
хуплана.

3. >Цирлек бюджеты проектын тезу Ием карау барышында >кирлекнец социаль-икътисади 
усеш фаразын узгерту бюджет проектыныц теп характеристикаларын узгертуге китере.

Статья 34. Бюджет керемнерен фаразлау

1. Бюджет керемнере >кирлекнец социаль-икътисади усеш фаразлары нигезенде, >кирлек 
Советына >кирлек бюджеты турындагы карар проекты кертелген кенге гамелде булган 
Россия Федерациясе салымнары Ием >кыемнары, бюджет законнары, Татарстан 
Республикасы законнары Ием >кирлек Советыныц муниципаль-хокукый актлары нигезенде 
фаразлана.

2. >Цирле салымнар турындагы карарларга, >кирле бюджетларныц керемнерен 
узгертуге китере торган, чираттагы финанс елында Ием план чорында уз кечене кере



торган бюджет-хокук менэсэбэтлэрен >кайга сала торган Совет карарларына узгерешлер 
керту турында >кирлек Советы карарлары Чираттагы финанс елына Ием план чорына 
х^ирлек бюджеты турында карар проекты >кирлек Советына кертелгенче 10 кеннен де 
соцга калмыйча кабул ителерге тиеш.

3. >Цирлек Советыныц салымнар Ием >кыемнар турындагы норматив хокукый 
актларына >кирлек советына чираттагы финанс елына Ием план чорына >кирлек бюджеты 
турында карар проектын керткеннен соц кабул ителген чираттагы финанс елына Ием план 
чорына >кирлек Советы тарафыннан кабул ителген чираттагы финанс елына Ием план 
чорына х^ирле бюджетларныц керемнерен (чыгымнарын) узгертуге китере торган 
узгерешлер кертуне кузде тоткан норматив хокукый актларында >кирлек Советыныц 
курсетелген норматив хокукый актларыныц Чираттагы финанс елыннан соц килген елныц 
1 гыйнварыннан да иртерек уз кечене керуе турындагы нигезлемелер булырга тиеш.

Статья 35. Бюджет ассигнованиелерен планлаштыру

1. Бюджет ассигнованиелерен планлаштыру Яца Чишме муниципалы районыныц Финанс- 
бюджет палатасы билгелеген методика нигезенде Ием тертипте гамелге ашырыла.

2. Бюджет ассигнованиелерен планлаштыру гамелдеге Ием кабул ителе торган 
йеклемелерне утеуге бюджет ассигнованиелере буенча аерым гамелге ашырыла.

Статья 36. Муниципаль программалар

1. >Цирлекнец муниципаль программалары (алга таба - муниципаль программалар) 
>^ирлекнец башкарма комитеты тарафыннан раслана.

Муниципаль программаларны тормышка ашыру сроклары >кирлек башкарма комитеты 
тарафыннан билгеленген тертипте билгелене.

Муниципаль программаларны эшлеу Ием елеге программаларны формалаштыру Ием 
тормышка ашыру турында карарлар кабул иту тертибе >кирлек Башкарма комитетыныц 
муниципаль хокукый акты белен билгелене.

2. Муниципаль программаларны гамелге ашыруны финанс белен теэмин итуге бюджет 
ассигнованиелере кулеме, программаны раслаган муниципаль хокукый акт нигезенде, 
бюджет чыгымнарыныц hep максатчан статьясы буенча бюджет турындагы карар белен 
раслана.

Чираттагы финанс елыннан башлап тормышка ашырылырга текъдим ителе торган 
муниципаль программалар, шулай ук элек расланган муниципаль программаларга 
узгерешлер >кирлек башкарма комитеты тарафыннан билгеленген срокларда расланырга 
тиеш.

Муниципаль программалар бюджет турындагы карар уз кечене керген кеннен алып ике 
айдан да соцга калмыйча туры китерелерге тиеш.

3. hep муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруныц нети>келелеген 
беялеу уткереле. Курсетелген беялеуне уткеру тертибе Ием аныц критерийлары >кирлек 
башкарма комитеты тарафыннан билгелене.

Курсетелген беялеу нети>келере буенча >кирлек башкарма комитеты тарафыннан элек 
расланган муниципаль программаныц чираттагы финанс елыннан башлап туктатылырга 
яки узгертерге, шул исептен муниципаль программаны тормышка ашыруны финанс белен 
теэмин итуге бюджет ассигнованиелере кулемен узгерту киреклеге турында Карар кабул 
ителерге мемкин.

Статья 37. Бюджет проектын тезу тертибе Ием сроклары



Бюджет проектын тезу тертибе Ием сроклары, Россия Федерациясе Бюджет законнары, 
Татарстан Республикасы Ием >кирлек Советыныц муниципаль хокукый актлары белен 
билгелене торган талеплерне утеген килеш, >кирлекнец башкарма комитеты тарафыннан 
билгелене.

Ill Кисек. БЮДЖЕТ ТУРЫНДА КАРАРНЫ КАРАУ h0M  РАСЛАУ 

Статья 38. Бюджетны карау Ием раслау нигезлере

1. Ж^ирлек бюджеты турындагы карарда бюджет керемнеренец гомуми кулеме, 
чыгымнарныц гомуми кулеме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында, елеге Нигезлемеде билгеленген башка курсеткечлер 
кере торган бюджетныц теп характеристикалары булырга тиеш.

2. Ж^ирлек бюджеты карары белен раслана:

- бюджет керемнеренец Баш администраторлары Исемлеге;

- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары Исемлеге;

- бюджет ассигнованиелерен Чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджетлар 
чыгымнары классификациясенец чыгымнар терлере булеклере, булекчелере, максатчан 
статьялары, теркемнере буенча йе булеклер, булекчелере, максатчан статьялары( 
муниципаль программалар Ием эшченлекнец программага карамаган 
юнелешлере),теркемнере буенча булу (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде),

- Чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджет чыгымнарыныц ведомство 
структурасы;

- гавами норматив йеклемелерне утеуге юнелдерелген бюджет ассигнованиелеренец 
гомуми кулеме;

- Чираттагы финанс елында Ием план чорында Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан Ием (яисе) башка бюджетларына биреле торган 
бюджетара трансфертлар кулеме;;

план чорыныц икенче елына, Чираттагы финанс елына Ием план чорыныц беренче елына 
бюджет расланган очракта, шартлы ревеште расланган (расланган) чыгымнарныц гомуми 
кулеме бюджет чыгымнарыныц гомуми кулеменец кименде 2,5 проценты кулеменде 
(максатчан билгеленеше булган Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исебеннен каралган бюджет чыгымнарын 
исепке алмыйча), план чорыныц икенче елына бюджет чыгымнарыныц гомуми кулеменец 
кименде 5 проценты кулеменде (бюджет чыгымнарын исепке алмыйча ), максатчан 
билгеленеше булган Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исебене каралган);

- Чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары;

- муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Ием (яисе) муниципаль тышкы бурычныц иц 
югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Ием план чорыныц hep елыннан соц киле торган 
елныц 1 гыйнварына, шул исептен муниципаль гарантиялер буенча бурычныц иц югары 
чиге курсетелеп,;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы Ием елеге Нигезлеме белен билгеленген >кирлек 
бюджетыныц башка курсеткечлере.

3. Чираттагы финанс елына Ием план чорына >кирлек бюджеты турындагы карар проекты 
расланган бюджетныц план чорыныц параметрларын узгерту Ием аларга >кирлек



бюджеты проектыныц план чорыныц икенче елы параметрларын естеу юлы белен 
раслана.

>Цирлек бюджетыныц план чоры параметрларын узгерту >кирлек Советыныц муниципаль 
хокукый акты нигезенде башкарыла.

>Цирлек бюджеты чыгымнарыныц ведомство структурасы курсеткечлерен узгерту 
расланган бюджет ассигнованиелерен арттыру яисе кыскарту йе чыгымнарныц ведомство 
структурасына >кирлек бюджеты чыгымнарыныц естеме максатчан статьялары Ием (яисе) 
терлере буенча бюджет ассигнованиелерен керту юлы белен гамелге ашырыла.

4. Шартлы ревеште расланган (расланган) чыгымнар дигенде план чорында бюджет 
чыгымнары классификациясе нигезенде буленмеген бюджет ассигнованиелере 
ацлашыла.

5. >Цирлек бюджеты турындагы карарда Чираттагы финанс елыннан башлап гамелге 
кертерге (бюджетта чагылдырылырга) текъдим ителе торган салым булмаган 
керемнернец аерым терлере (ярдемче терлере) буенча >кирлек бюджеты турындагы 
карарда билгеленген максатларга тиешле бюджет ассигнованиелереннен Ием (яисе) 
х^ирлек бюджеты чыгымнарыныц гомуми кулеменнен артыграк бюджет керемнереннен 
файдалану каралырга мемкин.

Статья 39. Бюджет проекты белен бер ук вакытта тапшырыла торган документлар Ием 
материаллар

Чираттагы финанс елына Ием план чорына >кирлек бюджеты турындагы карар проекты 
белен бер ук вакытта >кирлек советына да тапшырыла:

- бюджет сеясетенец теп юнелешлере Ием >кирлек салым сеясетенец теп юнелешлере;

- агымдагы финанс елыныц узган чорында >кирлекнец социаль-икътисади усешенец 
якынча нети>келере Ием агымдагы финанс елында >кирлекнец социаль-икътисади 
усешене кетелуче нети>келер;;

- х^ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы;

- Чираттагы финанс елына Ием план чорына >кирлек бюджетыныц теп 
характеристикалары фаразы (керемнернец гомуми кулеме, чыгымнарныц гомуми кулеме, 
бюджет дефициты (профицит);

- х^ирлек бюджеты проектына ацлатма язуы ; ;

- муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Ием (яки) муниципаль тышкы бурычныц иц 
югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Ием план чорыныц hep елыннан соц киле торган 
елныц 1 гыйнварына;

- агымдагы финанс елына бюджет утелешен беялеу;

- башка документлар Ием материаллар.

Статья 40. >Цирлек Советына бюджет турында карар проектын керту

1. >Цирлек башкарма комитеты >китекчесе Чираттагы финанс елына Ием план чорына 
бюджет турында карар проектын >кирлек советына 15 ноябрьден де соцга калмыйча 
карауга керте.

2. Акбуре авыл х^ирлеге Советыныц чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджеты 
турындагы карары проектында план чорыныц расланган тиешле бюджеты курсеткечлерен 
аныкпау Ием тезеле торган план чорыныц икенче елы курсеткечлерен раслау карала.



3. Акбуре авыл я^ирлегенец расланган бюджетыныц план поры параметрларын 
аныклауны кузде тота:

- Чираттагы финанс елына Ием план чорына Акбуре авыл >кирлеге бюджеты турында 
карар проектын карау предметы булган тегеллештерелген курсеткечлерне раслау;;

- я^ирлек бюджеты чыгымнарыныц ведомство структурасыныц расланган курсеткечлерен 
арттыруны яки киметуне раслау йе аца тиешле бюджет чыгымнарыныц естеме максатчан 
статьялары Ием (яисе) терлере буенча бюджет ассигнованиелерен керту.

4. Чираттагы финанс елында Ием план чорында бюджет ассигнованиелеренец иц чик 
гомуми кулеме Акбуре авыл >кирлеге Советы карарлары белен билгеленген чыгым 
йеклемелерен финанс ягыннан теэмин иту ечен >китерлек булмаса, башкарма комитет 
Чираттагы финанс елында Ием план чорында >кирлек Советы карарларыныц аерым 
нигезлемелеренец Чираттагы финанс елында Ием (яисе) план чорында уз кечене керу 
(гамелен туктатып тору) срокларын узгерту турында >кирлек Советы карарлары 
проектларын >кирлек Советына керте.

Статья 41. Бюджет турында карар проектын карау

1. Авыл я^ирлеге Советы Рейсе чираттагы финанс елына >кирлек бюджеты турында карар 
проекты кертелгеннен соц 2 эш кене эченде аны >кирлек Советына экспертиза уткеру ечен 
ревизия комиссиясене шибере.

10 (ун) эш кене эченде ревизия комиссиясе бюджет турында карар проекты турында 
беялеме езерли, алар ачыкланган очракта елеге проектныц >китешсезлеклэрен курсете.

Ревизия комиссиясе беялемесе >кирлек Советы депутатлары тарафыннан бюджет 
турында карар проектына тезетмелер езерлэгэнде исепке алына.

2. Чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджет турындагы карар проекты, 
я^ирлекнец Ревизия комиссиясе беялемесе белен, комиссияге, шулай ук>кирлек Советы 
депутатларына карал тикшеруге >кибэрелэ, гавами тыцлауларда тикшереле.

3. Бюджет турында карар проекты буенча килештерелмеген сораулар кипел туган 
очракта, >кирлек Советы Рейсе карары белен килештеру комиссиясе тезеле ала, аца 
я^ирлек башкарма комитеты Ием >кирлек советы векиллеренец тигез саны кере.

Килештеру комиссиясе бехесле месьелэлэрне карый.

>Цирлек бюджеты турында карар бер укылышта кабул ителе.

4. >Цирлек Советы кабул иткен бюджет турындагы карар 2 (ике) эш кене девамында 
я^ирлек Советы Реисене кул кую ечен >кибэрелэ.

5. >Цирлек бюджеты турындагы карар ресми ревеште халыкка >киткерелергэ тиеш.

Статья 42. Бюджет турында карарны раслау сроклары Ием чираттагы финанс елына 
бюджет турында карар проектын кабул иту нэти>кэлэре

1. Бюджет турындагы карар >кирлек Советы тарафыннан расланган, Чираттагы финанс 
елы башланганчы >кирлек Советы Рейсе тарафыннан имзаланган булырга тиеш.

>Цирлекнец >кирле узидаре органнары уз компетенциясе кысаларында бюджет турында 
кабул ителген карарны уз вакытында карауны, раслауны, имзалауны Ием халыкка 
я^иткеруне теэмин иту буенча мемкин булган барлык чараларны курерге тиеш.



2. Эгэр Чираттагы финанс елына Ием план чорына бюджет турында карар финанс елы 
башыннан уз кечене кермесе, Россия Федерациясе Бюджет кодексы белен билгеленген 
кысаларда бюджет белен вакытлыча идаре иту режимы кертеле.

IV кисек. БЮДЖЕТ УТЭЛЕШЕ

Статья 43. Бюджет утелеше нигезлере

1. Бюджет утелеше >кирлекнец башкарма комитеты тарафыннан теэмин ителе.

2. Бюджет утелеше бюджет язмасы нигезенде оештырыла, ул кабул ителген бюджетка 
Ием касса планына туры килерге тиеш.

Бюджет кассаныц бердемлеге Ием чыгымнарныц ведомствога буйсынуы нигезенде 
башкарыла.

3. Ж^ирлек бюджеты утелешене касса хезмете казначылык органнары тарафыннан 
башкарыла.

Статья 44. Керемнер буенча бюджет утелеше

Ж^ирлек бюджетыныц керемнер буенча утелешен кузде тота:

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезенде >кирлек бюджетына салымнар, 
х^ыемнар Ием башка керемнерне булуден алынган керемнерне бюджетные бердем 
счетына кучеру (статья 2007 елныц2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясенде);

- артык буленген суммаларны кучеру, артык туленген яки артык алынган суммаларны 
кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны уз вакытында башкармаган ечен 
процентлар Ием артык алынган суммаларга исепленген процентлар суммаларын кучеру;;

- Россия Федерациясенец Салымнар Ием >кыемнар турындагы законнары нигезенде 
артык туленген яисе артык алынган суммалар хисабына;

-артык туленген яки артык алынган салымнар, >кыемнар Ием башка тулеулер суммаларын 
кире кайтаруны (зачетны, тегеллештеруне) тормышка ашыру ечен кирекле артык 
буленген суммаларны, чараларны, шулай ук мондый кире кайтаруны уз вакытында 
башкармаган ечен процентлар суммаларын Ием Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезенде артык алынган суммаларга исепленген процентларны >кирле бюджетный; 
бердем счетыннан кучеру.

Статья 45. Чыгымнар буенча бюджет утелеше

1. Ж^ирлек бюджетыныц чыгымнар буенча утелеше бюджет законнары Ием елеге 
Нигезлеме талеплерен утеп башкарыла.

2. Бюджетныц чыгымнар буенча утелеше кузде тотыла:

- Бюджет йеклемелерен кабул иту;

- акча йеклемелерен раслау;;

- акчалата йеклемелерне тулеуне санкциялеу ; ;

- акчалата йеклемелернец утелешен раслау.

Бюджет акчаларын алучы бюджет йеклемелерен агымдагы финанс елында аца 
х^иткерелген бюджет йеклемелере лимитлары чиклеренде кабул ите.



Бюджет акчаларын алучы бюджет йеклемелерен муниципалы контрактлар, физик Ием 
юридик затлар, индивидуалы эшкуарлар белен башка килешулер тезу юлы1 белен яисе 
законнар, башка хокукынй актлар, килешу нигезенде кабул ите.

3. Бюджет акчалары1н алучы! бюджет акчалары! исебеннен тулеу буры1чы1н тулеу Ием 
аларны! тулеуне санкциялеу ечен кирекле башка документлар нигезенде раслым.

4. Акчалата йеклемелерне тулеуне санкциялеу рехсет язуы1н (акцепт) башкару ревешенде 
бюджет законнары! нигезлемелере нигезенде акчалата йеклемелерне тулеуне санкциялеу 
тертибенде каралган документларны1ц булу-булмавы1н тикшергеннен соц гамелге 
ашы1рыта.

Акчалата йеклемелерне тулеу (гавами норматив йеклемелер буенча акчалата 
йеклемелерден тыш) бюджет акчалары1н алучы1га >киткерелген бюджет йеклемелере 
лимитлары! чиклеренде гамелге ашы1рыта.

Гавами норматив йеклемелер буенча акчалата йеклемелерне тулеу >кирлек бюджеты! 
акчалары1н алучы1га >киткерелген бюджет йеклемелере лимитлары! чиклеренде 
башкарыты1рга мемкин

5. Акчалата йеклемелерне утеуне раслау физик яисе юридик затлар, Россия 
Федерациясе бюджет системасы! бюджетлары! файдасы1на бюджетны1ц бердем счеты1ннан 
акчаларны! исептен тешеруне раслым торган тулеу документлары! нигезенде, шулай ук 
бюджет акчаларым алучытарны1ц акчалата йеклемелерен утеу буенча акчалата булмаган 
операциялер узды1руны1 раслым торган башка документлар нигезенде гамелге ашы1рыта.

Статыя 46. Бюджет кыгглы1гы1н финанслау чы1ганаклары1 буенча бюджет утелеше

Бюджет КЫ1ТЛЫ1ГЫ1Н финанслау чы1ганаклары1 буенча бюджет утелеше бюджет язмасы! 
нигезенде баш администраторлар, администраторлар тарафымнан бюджет кыгглы1гы1н 
финанслау чы1ганаклары1 буенча башкарыта, моца бюджет законнары! нигезлемелере 
нигезенде >кирлек бюджетымын бердем счетымда калган акчалар белен идаре иту 
операциялереннен тыш.

Статыя 47. >Цирлек бюджетым утегенде >кирлек бюджеты! туры!нда расланган карардан 
ты!ш фактта арты!грак алы!нган табы!шлардан файдалану

>Цирлек бюджеты!н утегенде >кирлек бюджеты! туры1ндагы! карар белен расланган 
керемнернец гомуми кулеменнен артыж фактта алы!нган керемнер агы1мдагы! финанс 
елы!на Ием план чоры!на >кирлек бюджеты! туры1ндагы! карарга узгерешлер кертмиче, 
муниципалы бурымны! тулеуге, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет Кодексымы1ц 217 
статыясы!ндагы1 3 пункты!нда каралган бюджет ассигнованиелере >китмеген очракта 
>^ирлекнец гавами норматив йеклемелерен утеуге юнелдерелерге мемкин.

>Цирлек бюджеты! туры!нда карар белен расланган керемнерден ты!ш фактта >кирлек 
бюджеты! утегенде фактта алы!нган максатчан билгеленештеге физик Ием юридик 
затлардан субсидиялер, субвенциялер, башка бюджетара трансфертлар Ием кире 
кайтарышмым торган кертемнер >кирлек бюджеты! чы!гы1мнары1н арпыруга юнелдереле., 
агы!мдагы1 финанс елы!на Ием план чорыма >кирлек бюджеты! туры1ндагы! карарга 
узгерешлер кертмиче, бюджет язмасыма узгерешлер керту белен бейле.

Статыя 48. Агы1мдагы! финанс елы! темамлануы!

1. >Цирлек бюджеты!н утеу буенча операциялер 31 декабрыде темамлана, моца Россия 
Федерациясе Бюджет кодексымын 242 статыясы1ндагы! 2 пунюында курсетелген 
операциялерден ты!ш.



Агымдагы финанс елында >кирлек бюджетын утеу буенча операциялэрне тэмамлау 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы Ием елеге статьяныц талеплере нигезенде 
башкарыла.

2. Агымдагы финанс елыныц бюджет ассигнованиелере, бюджет йеклемелере лимитлары 
Ием финанслауныц иц чик кулемнере 31 декабрьде уз кечлерен югалталар.

Агымдагы финанс елыныц соцгы эш кенене кадер >кирлек бюджеты утелешене касса 
хезмете курсетуче орган билгеленген тертипте санкцияленген Бюджет йеклемелерен 
х^ирлек бюджетыныц бердем счетындагы калган акчалар чиклеренде тулерге тиеш.

3. Максатчан билгеленеше булган субсидиялер, субвенциялер Ием башка бюджетара 
трансфертлар ревешенде агымдагы финанс елында файдаланылмаган бюджетара 
трансфертлар бюджет керемене кире кайтарылырга тиеш.

Бюджет акчаларыныц баш администраторы карары нигезенде, агымдагы финанс елында 
файдаланылмаган максатчан билгеленештеге субсидиялер Ием башка бюджетара 
трансфертлар ревешенде алынган бюджетара трансфертларга ихтыя>кныц булуы 
турында, курсетелген бюджетара трансфертларныц калдыгыннан артмаган кулемде, 
х^ирлек бюджетара трансфертларныц калган кулеменде, >кирле бюджетара трансфертлар 
ревешенде алынган бюджетара трансфертларга ихтыя>кныц булуы турындагы карар 
нигезенде, курсетелген бюджетара трансфертларныц калдыгын артмаган кулемде, 
Чираттагы финанс елында бюджет керемене кире кайтарылырга мемкин.

Кисек V. тезу, тышкы тикшеру, карау

ЬЭМ БЮДЖЕТ ХИСАПЛЫЛЫГЫН РАСЛАУ

Статья 49. Бюджет исебе Ием бюджет утелеше турында хисап

1. Бюджет исебе Ием бюджет хисаплылыгыныц бердем методологиясе Ием стандартлары 
бюджет законнары нигезлемелере нигезенде Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 
тарафыннан билгелене.

2. Бюджет хисаплылыгын уз эчене ала:

1) бюджет утелеше турында хисап;

2) бюджет утелеше балансы;

3) эшченлекнец финанс нети>келере турында хисап;

4) хисап херекете турында акча;

5) Ацлатма язуы.

2. Ж^ирлекнец бюджет хисаплылыгы еллык хисап булып тора. Бюджет утелеше турындагы 
хисап квартал саен була.

Агымдагы финанс елыныц беренче кварталында, ярты еллыгында Ием тугыз аенда 
бюджет утелеше турындагы хисап >кирлекнец башкарма комитеты тарафыннан раслана 
Ием >кирлек Советына, >кирлекнец ревизия комиссиясене Финанс-бюджет палатасына 
хисап тапшыру вакыты чыкканнан соц ун кеннен де соцга калмыйча >кибереле.

Бюджет утелеше турындагы еллык хисап >кирлек Советы карары белен расланырга тиеш.

Статья 50. Бюджет утелеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру

1. Бюджет утелеше турындагы еллык хисап, аны >кирлек Советында караганчы, тышкы 
тикшерелерге тиеш, ул бюджет акчалары баш администраторларыныц бюджет хисабын



тышкы яктан тикшеруне Ием бюджет утелеше турында еллык хисапка беялеме езерлеуне 
уз эчене ала.

2. Бюджет утелеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру, Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы талеплерен утеп, >кирлек Советыныц муниципалы хокукый актында 
билгеленген тертипте, Ревизия комиссиясе тарафыннан башкарыла.

3. >Цирлекнец башкарма комитеты агымдагы елныц 1 апреленнен де соцга калмыйча аца 
беялеме езерлеу ечен бюджет утелеше турында хисап тапшыра. >Цирлек бюджеты 
утелеше турындагы еллык хисапка беялеме езерлеу эшлере бер айдан да артмаган 
вакыт эченде башкарыла. Бюджет утелеше турындагы хисапка беялеме бюджет 
акчалары баш администраторларыныц еллык бюджет хисаплылыгын тышкы тикшеру 
мегълуматлары нигезенде езерлене.

4. Бюджет утелеше турындагы еллык хисапка нети>ке >кирлек советына Ием >кирлек 
башкарма комитетына Ревизия комиссиясе тарафыннан тапшырыла.

Статья 51. >Цирлек Советына бюджет утелеше турындагы еллык хисапны текъдим иту, 
карау Ием раслау.

1. Ел саен 1 майдан да соцга калмыйча >кирлек башкарма комитеты >китекчесе >кирлек 
Советына финанс хисап елы ечен бюджет утелеше турында отчет тапшыра.

2. Бюджет утелеше турындагы еллык хисап белен бер ук вакытта аца бюджет утелешене 
Ием бюджет хисаплылыгына анализ Ием (яисе) бюджет ассигнованиелереннен 
файдалануныц башка нети>келере булган ацлатма язуы, >кирлек Советы бюджеты 
утелеше турында карар проекты, >кирлек бюджеты утелеше турында башка бюджет 
хисаплылыгы Ием х^ирлекнец берлештерелген бюджеты утелеше турында бюджет 
хисаплылыгы, Россия Федерациясе бюджет законнарында каралган башка документлар 
тапшырыла.

3. >Цирлек Советы утырышында х^ирлекнец башкарма комитеты >китекчесе йе аныц 
ризалыгы белен >кирлекнец ревизия комиссиясе реисенец бюджет утелеше турындагы 
доклады тыцлана.

4. Фикер алышу Ием бюджет утелеше турындагы хисапны карау нети>келере буенча 
>кирлек Советы Бюджет утелеше турындагы хисапны раслау яки бюджет утелеше 
турындагы карарны кире кагу турында Карар кабул ите.

5. >Цирлек Советы Бюджет утелеше турындагы карар кире каккан очракта, ул дерес 
булмаган яисе тулы чагылдырылмаган мегълуматларны бетеру Ием бер айдан артмаган 
вакыт эченде кабат тапшыру ечен кире кайтарыла.

Статья 52. Бюджет утелеше турында карар

Бюджет утелеше турындагы карар нигезенде хисап финанс елына бюджет утелеше 
турындагы хисап, бюджет керемнеренец, чыгымнарныц Ием дефицитныц (профицитныц) 
гомуми кулемен курсетеп, раслана.

Хисап финанс елы ечен >кирлек бюджеты утелеше турындагы карарга аерым кушымталар 
белен курсеткечлер раслана:

- район бюджеты керемнерен классификациялеу кодлары буенча бюджет керемнере;

- керем терлере кодлары, керемнер терлере, керемнер терлере, Деулет идаресе секторы 
операциялерен классификациялеу буенча бюджет керемнере;

- бюджет чыгымнарыныц ведомство структурасы буенча бюджет чыгымнары;



- бюджет чыгымнарын классификациялеу булеклере Ием булекчелере буенча бюджет 
чыгымнары;

- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц классификациясе кодлары буенча 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары;

- бюджетлар кытлыкларын финанслау чыганакларына кере торган деулет идаресе 
секторы операциялерен классификациялеу бюджетлар кытлыкларын финанслау 
чыганаклары теркемнере, теркемчелере, статьялары, терлере буенча бюджетны 
финанслау чыганаклары кодлары буенча.

Бюджет утелеше турындагы карар нигезенде, бюджет утелеше турында Карар кабул иту 
ечен, Россия Федерациясе Бюджет кодексында Ием >кирлек Советыныц муниципаль 
хокукый актларында билгеленген башка курсеткечлер раслана.

VI кисек. МУНИЦИПАЛЬ ФИНАНС КОНТРОЛЕ

Статья 53. Муниципаль финанс контролен гамелге ашыручы органнар

1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук менесебетлерен >кайга сала торган 
хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик 
затларга башка тулеулер буенча гавами норматив йеклемелер Ием йеклемелер бире 
торган хокукый актлар нигезлемелерен утеуне теэмин иту, шулай ук деулет (муниципаль) 
контрактлары, бюджеттан акча биру турында килешулер (килешулер) шартларын утеу 
максатларында гамелге ашырыла.

Муниципаль финанс контроле тышкы Ием эчке, башлангыч Ием аннан соцгыларга булене.

2. Тышкы муниципаль финанс контроле->кирлекнец Ревизия комиссиясе эшченлеге

3. Эчке муниципаль финанс контроле авыл >кирлеге башкарма комитеты органнары 
(вазыйфаи затлары) булган муниципаль финанс тикшеруе органнарыныц контроль 
эшченлеге булып тора

4. >Цирле бюджет утелеше барышында бюджет бозуларын кисету Ием булдырмау 
максатыннан, алдан контроль алып барыла

5. Алдагы контроль аларныц утелешенец законлылыгын, исеп Ием хисаплылыкныц 
дереслеген билгелеу максатларында >кирлек бюджеты утелеше нэти>кэлэре буенча 
башкарыла.


