
 

Татарстан Республикасы 
Нурлат муниципаль районы 
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    КАРАР 
      
 

№ 115                                                                                       «15»  ноябрь  2019  ел 
 
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының «Тҿрнҽс авыл җирлеге 
муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турында»гы нигезлҽмҽне раслау 

хакында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы, «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл 
җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ Татарстан Республикасы 
Нурлат муниципаль районы Тҿрнҽс авыл җирлеге Советы       КАРАР ИТТЕ: 

 
1. «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турында Нигезлҽмҽне 
расларга (1 нче кушымта). 

2. Түбҽндҽге карарларны үз кҿчен югалткан дип танырга: 
-Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл 

җирлеге Советының 2010 елның 14 апрелендҽге 161 номерлы «Татарстан 
Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл җирлеге» муниципаль 
берҽмлегендҽ бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында» карары 

- Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл 
җирлеге Советының 2016 елның 10 июнендҽге 31 номерлы «Татарстан 
Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл җирлеге Советының 
«Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Тҿрнҽс авыл җирлеге» 
муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽне раслау 
хакында» 2010 елның 14 апрелендҽге 161 номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү 
турында»  карары. 

3. Ҽлеге карарны Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында бастырып 
чыгарырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемдҽ калдырам. 
 
 
Татарстан Республикасы 
Нурлат муниципаль районы 
Тҿрнҽс  авыл җирлеге 
Советы рҽисе                                                                      С.В. Белов  

 
 
 
 
 
 
 



 

1нче кушымта 
 

 
 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ БЮДЖЕТ ПРОЦЕССЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ 
 

1 бүлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 
 

Статья 1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн җайга салына торган хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽр һҽм 
аларның хокукый нигезе 

 
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 
номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында" 
2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 
авыл җирлеге Уставы нигезендҽ эшлҽнде, ҽлеге нигезлҽмҽ шулай ук авыл 
җирлеге бюджетын тҿзү, карау, раслау, үтҽү һҽм аның үтҽлешен тикшереп тору 
барышында, шулай ук муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл 
җирлегенең муниципаль бурычы белҽн идарҽ итү барышында бюджет хокук 
мҿнҽсҽбҽтлҽре субъектлары арасында барлыкка килҽ торган бюджет хокук 
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала. 

2. Авыл җирлеге бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽре Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, ҽлеге Нигезлҽмҽ, Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы бюджет законнарының башка актлары, 
муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 
Статья 2. Тҿшенчҽлҽр һҽм терминнар 

 
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган тҿшенчҽлҽр һҽм терминнар Россия 

Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн мҽгънҽдҽ кулланыла. 
 

 
 

Статья 3. Бюджетның хокукый рҽвеше 
 

1. Авыл җирлеге бюджеты (алга таба - җирлек бюджеты) авыл җирлеге 
Советы карары рҽвешендҽ эшлҽнҽ һҽм раслана (алга таба – җирлек Советы). 

2. Авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге бюджеты чираттагы финанс елына 
һҽм план чорына тҿзелҽ һҽм раслана. 

3. Бюджет проектын формалаштыру Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
һҽм аның талҽплҽрен үтҽп кабул ителҽ торган җирлек советының хокукый 
актлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Җирлек Советының җирлек бюджеты турындагы карары чираттагы финанс 
елының 1 гыйнварыннан үз кҿченҽ керҽ һҽм, ҽгҽр җирлек бюджеты турында 
карарда башкасы каралмаган булса, финанс елының 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ 
була. 

 
Статья 4. Бюджет процессы принциплары 

 
1. Авыл җирлеге бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

белҽн билгелҽнгҽн Россия Федерациясе бюджет системасы принципларына 
нигезлҽнҽ: 



 

- Россия Федерациясе бюджет системасының бердҽмлеге; 
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында бюджетлар 

кытлыкларын финанслау керемнҽрен, чыгымнарын һҽм чыганакларын бүлү; 
бюджетларның мҿстҽкыйльлеге; 
- Россия Федерациясе субъектларының, муниципаль берҽмлеклҽрнең 

бюджет хокуклары тигезлеге; 
- бюджет кытлыкларын финанслау чыганакларының, керемнҽрнең һҽм 

чыгымнарының чагылышы; 
- җирлек бюджеты баланслылыгы; 
- бюджет чараларын куллануның нҽтиҗҽлелеге һҽм нҽтиҗҽлелеге; 
- бюджет чыгымнарын гомуми (җыелма) каплау; 
- ачыклык; 
- җирлек бюджетының дҿреслеге; 
- бюджет акчаларының адреслары һҽм максатчан характеры; 
- бюджет чыгымнарының ведомство буйсынуы; 
- касса бердҽмлеге. 
 

Статья 5. Бюджет процессы этаплары 
 
1. Авыл җирлеге бюджет процессы түбҽндҽге этапларны үз эченҽ ала: 
- авыл җирлеге һҽм аның икътисады тармакларының социаль-икътисадый 

үсеш фаразларын эшлҽү, җыелма финанс балансын ҽзерлҽү; 
- җирлек бюджеты проектын тҿзү; 
- җирлек бюджеты проекты һҽм җирлек бюджеты үтҽлеше турында отчет 

буенча ачык тыңлаулар үткҽрү; 
- җирлек бюджетын карау һҽм раслау; 
- җирлек бюджетының үтҽлеше; 
- тиешле елга бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү; 
- җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны раслау; 
- бюджет үтҽлеше турында еллык хисапка тышкы тикшерү уздыру. 
2. Муниципаль финанс контроле бюджет процессының барлык этапларында 

гамҽлгҽ ашырыла. 
3. Бюджет һҽм салым сҽясҽте ҿлкҽсендҽ җирлек Советы карарлары 

проектлары билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ачык бҽйсез экспертиза узарга тиеш. 
 

Статья 6. Бюджет процессында катнашучылар 
 
1. Авыл җирлеге бюджет процессында катнашучылар булып торалар: 
 
- авыл җирлеге Советы; 
- авыл җирлеге башкарма комитеты; 
- бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр; 
- бюджет акчаларын бүлүчелҽр; 
- казначылык органнары; 
- Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары белҽн 

Бюджет, салым һҽм башка вҽкалҽтлҽр йҿклҽнгҽн башка органнар; 
- бюджет акчаларын алучылар. 

 
Статья 7. Бюджет процессында катнашучыларның бюджет вҽкалҽтлҽре 

 
1. авыл җирлеге Советы: 
- бюджет проектын җирлек Советына кертү тҽртибен һҽм вакытын, аны карау 

һҽм раслау тҽртибен, шулай ук җирлек бюджетын үтҽү, аның үтҽлешен 
контрольдҽ тоту, аның үтҽлеше турындагы хисапны раслау тҽртибен билгели; 

- чираттагы финанс елы башланганчы җирлек бюджетын карый һҽм раслый; 



 

- җирлек бюджеты үтҽлеше турында отчет раслый; 
- агымдагы елга җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр кертҽ; 
- алдан, агымдагы һҽм килҽсе финанс контролен гамҽлгҽ ашыра; 
- салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгели, үзгҽртҽ һҽм юкка чыгара; 
- җирле салымнар буенча салым ташламаларын, аларны куллану нигезлҽрен 

һҽм тҽртибен билгели; 
- җирлекнең социаль-икътисади үсеш программаларын кабул итҽ; 
- муниципаль милектҽге мҿлкҽт белҽн идарҽ итү һҽм идарҽ итү тҽртибен, 

шулай ук район бюджетына аны кулланудан кергҽн табыш юнҽлешлҽрен билгели; 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнмҽгҽн муниципаль 

бурыч китабына кертелүче мҽгълүмат составын билгели; 
- максатчан бюджет фондлары акчаларын тоту тҽртибен билгели; 
- муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү тҽртибен раслый; 
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, авыл җирлеге Уставы һҽм ҽлеге 

Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра; 
- авыл җирлеге бюджет, салым һҽм бурыч сҽясҽтен билгели; 
- башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 
2. авыл җирлеге башкарма комитеты: 
- җирлек Советы каравына кирҽкле документлар һҽм материаллар белҽн 

җирлек бюджеты проектын кертҽ; 
- җирлек Советы каравына җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисап 

проектын кертҽ; 
- җирлек Советы каравына җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр 

һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында карар проектларын кертҽ; 
- җирлек бюджеты үтҽлешен тҽэмин итҽ; 
- җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү, юкка чыгару буенча 

хокукый актлар проектларын, җирле салымнар буенча салым ташламаларын 
кертү һҽм юкка чыгару буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽүне оештыра; 

- авыл җирлегенең социаль-икътисади үсеш программасын тҿзүне оештыра; 
- муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып бару тҽртибен раслый; 
- муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҽ; 
- бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары администраторы 

сыйфатында муниципаль эчке бурыч алулар алып бара, кредит килешүлҽре һҽм 
кредитларны җҽлеп итү ҿчен шартнамҽлҽр тҿзи, муниципаль берҽмлек исеменнҽн 
җирлек бюджеты турындагы карарда тиешле елга билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ 
муниципаль гарантиялҽр бирҽ; 

- авыл җирлеге җирлек бюджеты акчаларын кире кайтару нигезендҽ, бюджет 
инвестициялҽре бирү турындагы килешүлҽр тҽкъдим итҽ; 

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы, авыл җирлеге Уставы нигезендҽ башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 
ашыра; 

3. Бюджет акчаларын алучы: 
- бюджет акчаларын алу хокукын раслаучы гаризалар яки башка документлар 

тапшыра; 
- максатчан билгелҽнеше нигезендҽ бюджет акчаларын нҽтиҗҽле 

файдалануны тҽэмин итҽ; 
- кире кайтару нигезендҽ алынган бюджет акчаларын үз вакытында һҽм тулы 

күлҽмдҽ кайтарырга һҽм түлҽү нигезендҽ бирелгҽн бюджет акчаларыннан 
файдаланган ҿчен түлҽү кертергҽ тиеш; 

- обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения об 
использовании бюджетных средств. 

4.Җирле бюджетка керемнҽр администраторы: 



 

- җирлек бюджетына түлҽүлҽрнең дҿреслеген, тулылыгын һҽм вакытында 
түлҽнүен контрольдҽ тота; 

- җирлек бюджетына түлҽүлҽр буенча пеняларны һҽм штрафларны исҽпли, 
исҽпкҽ ала һҽм түлҽттерҽ; 

- район бюджетына артык түлҽнгҽн (алынган) түлҽүлҽрне, пеняларны һҽм 
штрафларны кире кайтару (зачет) турында карарлар кабул итҽ. 

Җирлек бюджетына керемнҽрнең администраторлары булып дҽүлҽт 
хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары, бюджеттан тыш дҽүлҽт 
фондлары идарҽсе органнары, Россия Федерациясе Үзҽк банкы, шулай ук 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ исҽп-хисапның дҿреслеген, тулылыгын һҽм үз вакытында 
түлҽүнең дҿреслеген, исҽп-хисап ясауны, исҽпкҽ алуны, артык түлҽнгҽн (алынган) 
түлҽүлҽрне, пеняларны һҽм алар буенча штрафларны кире кайтару (зачет) 
турында карарлар кабул итүне һҽм кабул итүне гамҽлгҽ ашыручы дҽүлҽт 
хакимияте органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары санала. 

 
 
 

Статья 8. Җирлек бюджеты керемнҽре 
 
1. Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясе Бюджет һҽм салым 

законнары нигезендҽ формалаша. 
 

Статья 9. Җирлек бюджеты чыгымнары 
 
1. Чираттагы финанс елында җирлек бюджетыннан финанслана: 
- җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары һҽм үз керемнҽре 

исҽбеннҽн үз керемнҽре, чыгымнары исҽбеннҽн - Россия Федерациясе 
законнарында билгелҽнгҽн чыгым йҿклҽмҽлҽре, Россия Федерациясе законнары, 
шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ үтҽлеше чираттагы финанс елында 
булырга тиешле федераль дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы 
һҽм җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен чиклҽү белҽн бҽйле чыгым 
йҿклҽмҽлҽре; 

2. Авыл җирлеге, федераль дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан 
Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ кертелгҽн 
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ бҽйле чыгым йҿклҽмҽлҽрен, федераль законнарда, 
Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, 
билгелҽргҽ һҽм үтҽргҽ хокуклы түгел. 

 
Статья 10. Муниципаль заказ 

 
1. Муниципаль ихтыяҗлар ҿчен товарлар ташуга, эшлҽр башкаруга, 

хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ заказлар урнаштыру «Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны 
тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ 
контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы 
Федераль законда каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Товар китерү, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ муниципаль заказ, 
җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн түлҽнелҽ. 

 
Статья 11. Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидиялҽр 
 

1. Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 
субсидиялҽр Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясында 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ. 



 

2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн бюджетара субсидиялҽр 
җирлек бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 
Республикасы Законы нигезендҽ карала. 

 
Статья 12. Җирлеклҽр бюджетларына район бюджетыннан субсидиялҽр 
 
1. Район Советы карарларында каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча җирле үзидарҽ органнары 
вҽкалҽтлҽрен үтҽгҽндҽ барлыкка килҽ торган чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанслашу 
максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ 
җирлеклҽр бюджетларына район бюджетыннан субсидиялҽр бирелергҽ мҿмкин. 

2. Ҽлеге статьяда күрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирүнең максатлары һҽм 
шартлары район Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҿзелҽ торган җирле 
администрациялҽр арасында килешүлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

 
Статья 13. Район бюджетыннан шҽһҽр, авыл җирлеклҽре бюджетларына 

башка бюджетара трансфертлар 
1. Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы һҽм Татарстан Республикасының тиешле законнары нигезендҽ кабул 
ителҽ торган район Советы карарларында каралган очракта һҽм тҽртиптҽ район 
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул исҽптҽн тҿзелгҽн килешүлҽр 
нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽренең бер ҿлешен 
гамҽлгҽ ашыруга бюджетара трансфертлар да бирелергҽ мҿмкин. 

 
Статья  14. Җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽр 

 
1. Акча йҿклҽмҽлҽре буенча җирлек алдындагы бурыч булып акча 

средстволары суммасы тора, аны җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽ нигезендҽ 
билгеле бер датага түлҽргҽ тиеш. 

2. Җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча талҽплҽр районның 
финанс активларын формалаштыра. 

3. Җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча бурычларны исҽптҽн 
тҿшерү һҽм исҽпкҽ алу кагыйдҽлҽре (нигезлҽре, шартлары һҽм тҽртибе), Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, районның финанс-
бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнҽ. 

4. Җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽрне (акчалата йҿклҽмҽлҽр 
буенча бурычларны) исҽпкҽ алу, шулай ук күрсҽтелгҽн йҿклҽмҽлҽр һҽм алыш-
бирешлҽр буенча талҽп хокукларын гамҽлгҽ ашыру Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 932 статьясындагы 4 пунктында күрсҽтелгҽн тиешле орган яисҽ 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 932 статьясындагы 5 пунктында 
күрсҽтелгҽн вҽкалҽтле зат тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Ҽгҽр дҽ килешү белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, җирлек алдындагы 
акчалата йҿклҽмҽлҽр тиешле сумманы җирлек бюджетының бердҽм счетына 
күчерү датасыннан үтҽлгҽн дип санала. 

 
 

Статья 15. Җирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны финанслау 
 
1. Җирлек бюджеты чыгымнарының яңа тҿрлҽрен финанслау яисҽ җирлек 

бюджеты чыгымнарының гамҽлдҽге тҿрлҽрен финанслау чираттагы финанс елы 
башыннан ук, җирлек бюджеты турындагы карарга кертелгҽндҽ йҽ агымдагы елда 
җирлек бюджеты турындагы карарга тиешле үзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң, 
җирлек бюджетының аерым статьялары буенча чыгымнар кимегҽндҽ һҽм (яисҽ) 
җирлек бюджеты турындагы карарга тиешле үзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң гына 
башкарыла ала. 



 

2. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турындагы 
карарда (кушымта рҽвешендҽ) гамҽллҽре чираттагы финанс елына һҽм план 
чорына юкка чыгарыла яисҽ туктатыла торган норматив-хокукый актлар 
(статьяларның, аерым пунктларның, пунктчаларның, абзацларның) исемлеге 
күрсҽтелҽ. 

Норматив-хокукый актны тормышка ашыру ҿчен чыгымнар ҿлешчҽ (тулы 
күлҽмдҽ түгел) финанслау чыганакларына бюджет турында тиешле карарда 
тҽэмин ителгҽн очракта, җирлек бюджеты турындагы карарда норматив актны 
финанслауның кайсы ҿлешендҽ каралмаган булуы күрсҽтелҽ.. 

3. Ҽгҽр хокукый актлар җирлек бюджеты турында карарда каралмаган 
Бюджет йҿклҽмҽлҽрен билгелҽсҽ, җирлек бюджеты турында карар кулланыла. 

4. Ҽгҽр җирлек бюджетын үтҽү барышында җирлек бюджеты керемнҽренең 
күлҽме тиешле елга бюджет турындагы карарда билгелҽнгҽн суммалардан артык 
артса, ҿстҽмҽ керемнҽр беренче чиратта тиешле елга бюджетта финанслау 
чыганаклары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн яисҽ ҿлешчҽ тҽэмин ителмҽгҽн норматив 
актларда каралган чыгымнарны финанслауга җибҽрелҽ (тулы күлҽмдҽ түгел). 

 
Статья 16. Җирлек бюджеты дефициты 

 
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты кабул ителгҽн 

очракта, җирлек бюджеты турында тиешле карар белҽн җирлек бюджеты 
кытлыгын финанслау чыганаклары раслана. 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты кабул ителгҽн 
очракта, җирлек бюджеты турындагы тиешле карарда җирлек бюджеты 
чыгымнарын финанслау чыганакларыннан җирлек бюджеты чыгымнарын 
финанслау ҿчен җирлек бюджеты чыгымнарын җҽлеп итү каралырга мҿмкин. 

2. Җирлек бюджетының агымдагы чыгымнары җирлек бюджеты турындагы 
карар белҽн расланган җирлек бюджеты керемнҽре күлҽменнҽн артып китҽ 
алмый. 

3. Җирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган кертемнҽрнең һҽм 
(яисҽ) түлҽүлҽрнең ҿстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽреннҽн 
керемнҽрнең расланган күлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирле бюджет керемнҽренең 
расланган еллык гомуми күлҽменең 10 процентыннан артмаска тиеш. 

4. Ҽлеге пунктның 2-3 пунктларында билгелҽнгҽн чик күрсҽткечлҽрне үтҽү 
шулай ук җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисап күрсҽткечлҽре буенча 
финанс елы ҿчен тҽэмин ителергҽ тиеш. 

 
Статья 17. Җирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны финанслау 

 
1. Җирлек бюджеты чыгымнарының яңа тҿрлҽрен финанслау яисҽ җирлек 

бюджеты чыгымнарының гамҽлдҽге тҿрлҽрен финанслау чираттагы финанс елы 
башыннан ук, җирлек бюджеты турындагы карарга кертелгҽндҽ йҽ агымдагы елда 
җирлек бюджеты турындагы карарга тиешле үзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң, 
җирлек бюджетының аерым статьялары буенча чыгымнар кимегҽндҽ һҽм (яисҽ) 
җирлек бюджеты турындагы карарга тиешле үзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң гына 
башкарыла ала. 

2. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турындагы 
карарда (кушымта рҽвешендҽ) гамҽллҽре чираттагы финанс елына һҽм план 
чорына юкка чыгарыла яисҽ туктатыла торган норматив-хокукый актлар 
(статьяларның, аерым пунктларның, пунктчаларның, абзацларның) исемлеге 
күрсҽтелҽ. 

Норматив-хокукый актны тормышка ашыру ҿчен чыгымнар ҿлешчҽ (тулы 
күлҽмдҽ түгел) бюджет турындагы карарда финанслау чыганаклары белҽн тҽэмин 
ителгҽн очракта, җирлек бюджеты турындагы карарда норматив актны 
финанслауның кайсы ҿлешендҽ каралмаган булуы күрсҽтелҽ. 



 

3. Хокукый актлар җирлек бюджеты турында карарда каралмаган Бюджет 
йҿклҽмҽлҽрен билгелҽсҽ, җирлек бюджеты турында карар кулланыла. 

4. Ҽгҽр җирлек бюджеты үтҽлеше барышында җирлек бюджеты 
керемнҽренең тиешле елга бюджет турындагы карарда билгелҽнгҽн суммадан 
артыграгы күлҽме арта бара икҽн, беренче чиратта ҿстҽмҽ керемнҽр тиешле елга 
бюджетта финанслау чыганаклары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн яисҽ ҿлешчҽ (тулы 
күлҽмдҽ түгел) тҽэмин ителмҽгҽн норматив актларда каралган чыгымнарны 
финанслауга җибҽрелҽ. 

 
 

Статья 18. Муниципаль унитар предприятиелҽрнең, бюджет учреждениелҽренең 
ҿченче затлардан бурыч алулары 

 
1. Бюджет учреждениелҽре кредит оешмаларыннан, башка юридик, физик 

затлардан, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан кредит 
(заем) алырга хокуклы түгел. 

2. Муниципаль унитар предприятиелҽр үз бурычларын җирлек Башкарма 
комитетында ҿченче затлардан мҽҗбүри рҽвештҽ килештерҽлҽр. 

 
2 бүлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН ТҾЗҮ 

 
Статья 19. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 
1. Җирлек бюджеты проектын тҿзү-җирлек Башкарма комитетының аерым 

бурычы. 
2. Җирлек бюджеты проектын тҿзү алдыннан җирлекнең социаль-икътисади 

үсеш фаразын эшлҽү һҽм бюджет, салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽрен эшлҽү 
күздҽ тотыла. 

 
Статья 20. Җирлек бюджеты проектын тҿзү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр 

 
1. Җирлек бюджеты проектын тҿзү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ: 
- Россия Федерациясе Президентының Бюджет юлламасына; 
- чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисади 

үсеш фаразы; 
- чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет һҽм салым сҽясҽтенең 

тҿп юнҽлешлҽре; 
 

Статья 21. Җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразы 
 
1. Җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразы кимендҽ ҿч ел вакыт эчендҽ 

эшлҽнҽ. 
 

Статья 22. Бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре 
 
1. Җирлек Советы тарафыннан чираттагы финанс елына һҽм план чорына 

бюджет һҽм салым сҽясҽтенең ҿстенлекле юнҽлешлҽре һҽм юнҽлешлҽре 
билгелҽнҽ. 

 
Статья 23. Финанс ресурслары балансы 

 
1. Финанс ресурслары балансы җирлек территориясендҽ районның һҽм 

хуҗалык итүче субъектларның барлык керемнҽре һҽм чыгымнары балансын 
тҽшкил итҽ. 



 

Финанс ресурслары балансы, җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразы 
нигезендҽ, узган ел ҿчен финанс ресурсларының хисап балансы нигезендҽ тҿзелҽ 
һҽм җирлек бюджетын тҿзү ҿчен нигез булып тора. 

 
Статья 24. Ведомство һҽм озак сроклы максатчан программалар 

 
1. Озак сроклы максатчан программалар җирлекнең башкарма комитеты 

тарафыннан эшлҽнҽ һҽм раслана. 
Озак вакытлы максатчан программалар исемлеген формалаштыру Россия 

Федерациясенең социаль-икътисади үсеш фаразы һҽм Нурлат муниципаль 
районының социаль-икътисади үсеш фаразлары һҽм ҽлеге фаразлар нигезендҽ 
билгелҽнҽ торган ҿстенлеклҽр нигезендҽ җирлек башкарма комитеты тарафыннан 
тормышка ашырыла. 

2. Җирлек бюджетында ведомство максатчан программаларын гамҽлгҽ 
ашыруга бюджет ассигнованиелҽре каралырга мҿмкин. 

 
 

Статья 25. Җирлек бюджеты турында карар проектында карау һҽм раслау ҿчен 
бирелҽ торган күрсҽткечлҽр составы 

 
1. Җирлек бюджеты турындагы карар проектында җирлек бюджетының тҿп 
характеристикалары булырга тиеш. 

Җирлек бюджетының тҿп характеристикаларына керемнҽрнең гомуми 
күлҽме, чыгымнар һҽм җирлек бюджеты кытлыгы керҽ. 

2. Җирлек бюджеты турындагы карар проектында шулай ук җирлек 
бюджетының тҿркем, тҿркемчҽлҽр һҽм Россия Федерациясе бюджетларының 
керемнҽр классификациясенең статьялары буенча фаразлана торган керемнҽре 
күрсҽткечлҽре дҽ бар. 

3. Җирлек бюджеты карары белҽн түбҽндҽгелҽр билгелҽнҽ: 
бюджет керемнҽренең баш администраторлары исемлеге; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары; 
бюджет ассигнованиелҽрен чираттагы финанс елына һҽм план чорына 

чыгымнар классификациясенең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары 
һҽм чыгымнар тҿрлҽре буенча бүлү; 

гавами норматив йҿклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелгҽн бюджет 
ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме; 

чираттагы финанс елында һҽм план чорында Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка бюджетларына бирелҽ торган бюджетара трансфертлар 
күлҽме; 

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары 
исемлеге; 

муниципаль эчке бурычның иң югары чиге, чираттагы финанс елыннан һҽм 
план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган елның 1 гыйнварына, муниципаль 
гарантиялҽр буенча бурычның иң югары чиген күрсҽтеп; 

бюджет ассигнованиелҽрен чираттагы финанс елына һҽм план чорына 
бюджетлар чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре, 
максатчан статьялары һҽм чыгымнар тҿрлҽре буенча бүлү; 

бюджет законнары актларында билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр. 
4. Җирлек бюджеты турындагы карар проектында муниципаль бурычның 

түбҽндҽге характеристикалары билгелҽнергҽ тиеш: җирлек бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары, Чираттагы финанс елыннан соң килүче елның 1 
гыйнварына муниципаль бурычның иң югары чиге, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 
каралган башка чик күрсҽткечлҽр, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча 
йҿклҽмҽлҽрнең иң чик күлҽмнҽрен күрсҽтеп, билгелҽнергҽ тиеш. 



 

5. Авыл җирлеге бюджеты турындагы карар проектында чыгымнар 
составында чираттагы финанс елыннан артып киткҽн вакытка салым кредитлары 
бирү лимитлары билгелҽнергҽ тиеш. 

 
Статья 26. Җирлек бюджеты проекты белҽн 

бер үк вакытта тҿзелҽ торган документлар һҽм материаллар 
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты проектын тҿзү 

максатларында түбҽндҽге документлар һҽм материаллар ҽзерлҽнергҽ тиеш: 
- чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисади 

үсеш фаразы; 
- чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисади 

үсеш фаразы; 
2. Җирлек бюджеты проекты белҽн бер үк вакытта чираттагы финанс елына 

түбҽндҽгелҽр тҿзелҽ: 
- чираттагы финанс елына һҽм план чорына адреслы инвестиция 

программасы; 
- Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты кытлыгын 

каплау ҿчен каралган авыл җирлегенең муниципаль бурыч структурасы һҽм 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы; 

- бирелгҽн салым ташламаларыннан җирлек бюджеты югалтуларын бҽялҽү; 
- агымдагы финанс елына җирлек бюджеты үтҽлешенҽ бҽя; 
- Россия Федерациясе Бюджет кодексында, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ каралган 

башка документлар һҽм материаллар. 
 

Статья 27. Җирлек бюджеты проектын тҿзү тҽртибе 
 
1. Җирлек бюджеты проектын тҿзү тҽртибе һҽм сроклары Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ җирлекнең 
башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ. 

 
3 бүлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫН КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ 

 
Статья 28. Җирлек Советы каравына җирлек бюджеты проектын кертү 

 
1. Җирлек башкарма комитеты җирлек Советы каравына чираттагы финанс 

елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында карар проектын 15 ноябрьдҽн 
дҽ соңга калмыйча түбҽндҽге документлар һҽм материаллар белҽн бергҽ кертҽ: 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет һҽм салым сҽясҽтенең 
тҿп юнҽлешлҽре; 

агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-икътисади 
үсешенең якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм агымдагы финанс елында районның социаль-
икътисади үсешенең кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽре; 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисади 
үсеш фаразы; 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына районның берлҽштерелгҽн 
бюджетының тҿп характеристикалары фаразы (керемнҽрнең гомуми күлҽме, 
чыгымнарның гомуми күлҽме, дефицит (профицит); 

бюджет проектына аңлатма язуы; 
методикалар (методикалар проектлары) һҽм бюджетара трансфертларны 

бүлүне исҽплҽү; 
чираттагы финанс елы ахырына һҽм план чорының һҽр ел ахырына 

муниципаль бурычның иң югары чиге; 
чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль эчке бурыч алулар 

программасы проекты; 



 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль гарантиялҽр 
программалары проектлары; 

агымдагы финанс елына бюджет үтҽлешен бҽялҽү; 
бюджет законнары актларында каралган башка документлар һҽм 

материаллар. 
2. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын кертү алдыннан җирлек 

Советына салымнар һҽм җыемнар турындагы карарларның проектларын кертү 
һҽм аларны үзгҽртү турында карарлар проектларын кертү зарур. 

 
 
 

4 бүлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ  ҮТҼЛЕШЕ 
 

Статья 29. Җирлек бюджеты үтҽлеше нигезлҽре 
 
1. Авыл җирлеге территориясендҽ җирлек бюджетының казначылык үтҽлеше 

билгелҽнҽ. 
Җирлек бюджетының үтҽлеше җирлек башкарма комитеты тарафыннан 

тҽэмин ителҽ. 
2. Җирлек бюджеты касса бердҽмлеге һҽм чыгымнар ведомствога 

буйсынуында башкарыла. 
 

Статья 30. Җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасы 
 
1. Җирлек бюджетының үтҽлеше бюджет язмасы нигезендҽ башкарыла. 
2. Бюджет язмасы Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнарының 

функциональ һҽм икътисадый классификациялҽре нигезендҽ җирлекнең 
расланган бюджеты нигезендҽ бюджет акчаларын бүлүчелҽр һҽм алучылар 
буенча бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан тҿзелҽ. 

3. Бюджет язмалары нигезендҽ бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрнең 
җыелма бюджет язмасы тҿзелҽ. 

 
Статья 31. Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлеше 

 
1. Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлешен күздҽ тота: 
 - җирлек бюджетының бердҽм счетына керемнҽрне күчерү һҽм күчерү; 
 - җирлек бюджетына артык түлҽнгҽн керем суммасын кире кайтару; 
 - җирлек бюджеты керемнҽрен исҽпкҽ алу һҽм җирлек бюджеты керемнҽре 

турында хисап тҿзү. 
 

Статья 32. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча тҿп этаплары 
 
1. Җирлек бюджеты чыгымнар буенча, эзлекле рҽвештҽ тормышка ашырыла 

торган санкция һҽм финанслау процедураларын үтҽп, җирлек бюджетының 
бердҽм счетында бюджет акчаларының фактта булуы чиклҽрендҽ үтҽлҽ. 

Җирлек бюджеты чыгымнарын башкарганда санкциялҽүнең тҿп этаплары 
булып торалар: 

бюджет язмасын тҿзү һҽм раслау; 
бюджет ассигнованиелҽре турында хҽбҽрнамҽлҽрне баш бүлүчелҽргҽ, 

бүлүчелҽргҽ һҽм бюджет акчаларын алучыларга җиткерү, шулай ук бюджет 
акчаларын баш бүлүчелҽргҽ, бүлүчелҽргҽ һҽм бюджет учреждениелҽренҽ 
керемнҽр һҽм чыгымнар сметаларын раслау; 

бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары турында хҽбҽрнамҽлҽрне баш бүлүчелҽргҽ, 
бюджет акчаларын алучылар һҽм аны бүлүчелҽргҽ җиткерү һҽм раслау; 

бюджет акчаларын алучылар тарафыннан акчалата йҿклҽмҽлҽрне кабул итү; 



 

акчалата йҿклҽмҽлҽрне үтҽүне раслау һҽм тикшерү. 
Финанслау процедурасы бюджет акчаларын тотудан гыйбарҽт. 
 

Статья 33. Бюджет ассигнованиелҽре турында хҽбҽрнамҽ 
1. Җирлек бюджетыннан бюджет ассигнованиелҽре күлҽме бюджет 

акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽргҽ җиткерелҽ. 
Бюджет ассигнованиелҽре турында хҽбҽрнамҽ җирлек бюджеты чыгымнарын 

һҽм түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашыру буенча бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итү хокукын 
бирми. 

Бюджет ассигнованиелҽре турында хҽбҽрнамҽлҽрдҽ җиткерелгҽн бюджет 
ассигнованиелҽре күлҽмнҽрен үзгҽртү Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр 
кысаларында гамҽлгҽ ашырыла.  

Бюджет акчаларын алучылар бюджет ассигнованиелҽренең үзгҽрүе турында 
15 кҿн эчендҽ хҽбҽрнамҽлҽр алырга тиеш. 

 
Статья 34. Бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитларын раслау 

 
1. Бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимиты - бюджет акчаларын баш бүлүче, бүлүче 

һҽм алучы ҿчен ҿч айдан да артмаган чорга билгелҽнҽ һҽм раслана торган 
бюджет йҿклҽмҽлҽре күлҽме. 

2. Бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитлары бюджет акчаларын алучыларның һҽм 
бүлүчелҽрнең барысына да гамҽлдҽ булган чоры башланырга 5 кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча җиткерелҽ. 

3. Бюджет акчаларын алучыларның чыгымнарны һҽм түлҽүлҽрне гамҽлгҽ 
ашыру буенча акчалата йҿклҽмҽлҽрне кабул итүгҽ хокуклары күлҽме бюджет 
йҿклҽмҽлҽре лимитлары белҽн билгелҽнҽ. 

Бюджет акчаларын алучылар товар (эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр) белҽн тҽэмин 
итүче белҽн килешүлҽр тҿзү юлы белҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын һҽм 
керемнҽр һҽм чыгымнар сметасын аларга җиткерелгҽн чиклҽрдҽ чыгымнарны һҽм 
түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашыру буенча акчалата йҿклҽмҽлҽрне кабул итҽргҽ һҽм алар 
нигезендҽ чыгымнарны һҽм түлҽүлҽрне башкару ҿчен түлҽү һҽм башка 
документлар тҿзергҽ хокуклы. 

 
Статья 35. Җирлек бюджетыннан бюджет ассигнованиелҽрен үзгҽртү 

 
1. Бюджет ассигнованиелҽре турындагы хҽбҽрнамҽдҽ җиткерелгҽн бюджет 

ассигнованиелҽре турындагы хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн белҽн чагыштырганда, 
үзгҽртү, җирлек бюджеты чыгымнарын киметү режимын кертү нҽтиҗҽсендҽ, 
башкарылырга мҿмкин яисҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн 
билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан 
гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

 
Статья 36. Җирлек бюджеты чыгымнарын киметү 

 
1. Ҽгҽр җирлек бюджетын үтҽү барышында җирлек бюджеты керемнҽренең 

яисҽ җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларыннан керемнҽрнең 
күлҽме кимү күзҽтелҽ икҽн, бу җирлек бюджеты тарафыннан расланган еллык 
билгелҽнештҽге чыгымнарны 10 проценттан да артмаган күлҽмдҽ финанслауга 
китерҽ, җирлекнең башкарма комитеты җирлек бюджеты чыгымнарын киметү 
режимын кертү турында Карар кабул итҽргҽ һҽм күрсҽтелгҽн режим кертергҽ 
хокуклы. 

2. Җирлек бюджеты чыгымнарын киметү режимын кертү турындагы карарда 
күрсҽтелгҽн режим кертелгҽн дата һҽм җирлек бюджеты чыгымнарын киметү 
күлҽме күрсҽтелергҽ тиеш. Шул ук вакытта бюджет ассигнованиелҽрен кыскарту 



 

бюджет акчаларын баш бүлүченең һҽрберсе буенча еллык билгелҽнешлҽрнең 10 
проценттан артыгын тҽшкил итҽргҽ тиеш түгел. 

3. Җирлек бюджеты чыгымнарын киметү режимын кертү турында бюджет 
акчаларын баш бүлүчелҽргҽ, бүлүчелҽргҽ һҽм алучыларга хҽбҽр итү аны гамҽлгҽ 
кертү датасына кадҽр 15 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча башкарыла. 

4. Җирлек бюджеты чыгымнарын киметү режимын кертү турындагы карар 
нигезендҽ, бюджет йҿклҽмҽлҽренең кулланылмаган лимитлары кыскартыла. 

5. Җирлек бюджеты чыгымнарын киметү режимын гамҽлдҽн чыгару, җирлек 
бюджеты чыгымнарын киметү күлҽмен үзгҽртү Башкарма җирлек тарафыннан 
башкарыла. 

 
 

Статья 37. Җирлек бюджеты чыгымнарын 10 проценттан да күбрҽк киметү 
 

1. Ҽгҽр җирлек бюджетын үтҽү барышында җирлек бюджеты керемнҽренең 
яисҽ җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларыннан керемнҽрнең 
күлҽме кимү күзҽтелҽ икҽн, бу җирлек бюджеты тарафыннан расланган еллык 
билгелҽнештҽге чыгымнарны 10 проценттан артыкка финанслауны тулысынча 
финанслауга китерҽ, җирлек башкарма комитеты җирле Советка агымдагы 
финанс елына җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 
кертү турында карар проектын кертҽ. 

2. Җирлек советы ҽлеге карар проектын керткҽннҽн соң 15 кҿн эчендҽ 
чираттан тыш тҽртиптҽ карый. 

3. Ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү 
турында карар проекты 15 кҿн эчендҽ кабул ителмҽсҽ, алга таба ҽлеге мҽсьҽлҽ 
буенча карар кабул ителгҽнче, җирлек бюджеты турындагы карарда башкасы 
каралмаган булса, җирлек башкарма комитеты җирлек бюджеты чыгымнарын 
пропорциональ киметүгҽ хокуклы. 

 
Статья 38. Җирлек бюджетын үтҽгҽндҽ фактта алынган җирлек бюджеты турында 

карар белҽн ҿстҽмҽ расланган табышлардан файдалану  
 
1. Җирлек бюджетын үтҽгҽндҽ җирлек бюджеты турындагы карар белҽн 

расланганнан артык фактта алынган керемнҽр, җирлек бюджеты турындагы 
карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертмичҽ генҽ, җирлек бюджеты дефициты 
күлҽмен киметүгҽ һҽм җирлек бюджетының бурыч йҿклҽмҽлҽрен киметүче 
түлҽүлҽргҽ җибҽрелҽ. Шул ук вакытта ҿстҽмҽ бюджет язмасы ҽзерлҽнҽ һҽм 
раслана. 

2. Кирҽк булган очракта, ҽлеге пунктның 1 пунктында күрсҽтелгҽн 
максатларга ҿстҽмҽ табышларны җибҽрергҽ, йҽ кҿтелгҽн факттагы керемнҽр 
расланган еллык билгелҽнешлҽрдҽн 10 процентка арткан очракта, җирлек 
бюджеты турындагы карар белҽн расланган ассигнованиелҽрдҽн артык 
финанслау җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 
керткҽннҽн соң гамҽлгҽ ашырыла. Җирлек бюджеты турындагы карарга 
үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турындагы карар авыл җирлеге Советы 
тарафыннан квартал (ярты еллык) бюджеты үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре буенча кабул 
ителҽ,анда ҽлеге арттырып җибҽрелгҽн. 

3. Авыл җирлеге бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 
кертү турындагы карар проекты ҿстҽмҽ керемнҽр алу белҽн бҽйле рҽвештҽ 
җирлек Советына Башкарма комитет тарафыннан кертелергҽ тиеш, ул аны 15 кҿн 
дҽвамында чираттан тыш тҽртиптҽ карый. Ҽгҽр карар проекты 15 кҿн эчендҽ 
кабул ителмҽсҽ, җирлек башкарма комитеты барлык юнҽлешлҽр буенча да 
җирлек бюджеты чыгымнарын тигез индексациялҽүне, җирлек бюджеты 
дефицитын киметкҽннҽн һҽм бурыч йҿклҽмҽлҽрен түлҽгҽннҽн соң башкарырга 
хокуклы. 



 

Статья 39. Бюджет ассигнованиелҽрен күчерү 
 
1. Бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ бүлеп бирелгҽн бюджет 

ассигнованиелҽре Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнарын функциональ 
классификациялҽүнең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре һҽм максатчан статьялары һҽм 
чыгымнар тҿрлҽре арасында бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ бүлеп бирелгҽн 
бюджет ассигнованиелҽренең 10 проценты чиклҽрендҽ күчерелергҽ мҿмкин. 

Бюджет ассигнованиелҽрен күчерү турында бюджет йҿклҽмҽлҽре 
лимитларын җиткергҽндҽ хҽбҽр ителҽ. 

2. Бюджет акчаларын баш бүлүче, үз компетенциясе кысаларында бюджет 
акчаларын алучылар арасында бюджет ассигнованиелҽрен бюджет акчаларын 
алучыга җиткерелгҽн бюджет ассигнованиелҽренең 5 проценттан да артмаган 
күлҽмдҽ күчерергҽ хокуклы. 

Бюджет акчаларын бүлүчелҽр, аларның үзгҽрүе турында карар кабул ителгҽн 
кҿннҽн соң 15 кҿн эчендҽ, бюджет ассигнованиелҽре үзгҽрүе турында 
хҽбҽрнамҽне алдагы барлык бүлүчелҽргҽ һҽм алучыларга җиткерергҽ тиеш. 

 
Статья 40. Бюджет ассигнованиелҽрен үзгҽртүне чиклҽү 

 
1. Финанс елына исҽплҽгҽндҽ бюджет ассигнованиелҽре күлҽме бюджет 

язмасы һҽм җирлек бюджеты турындагы карар белҽн расланган бюджет 
ассигнованиелҽре күлҽменнҽн 10 проценттан да артмаган күлҽмдҽ аерылырга 
мҿмкин. 

2. Бюджет ассигнованиелҽре күлҽме бюджет язмасы белҽн расланган 
бюджет ассигнованиелҽре күлҽмнҽреннҽн, расланган бюджет 
ассигнованиелҽренең 15 процентыннан да артмаган күлҽмдҽ аерылырга мҿмкин. 

 
Статья 41. Җирлек бюджеты чыгымнарын блоклау 

 
1. Җирлек бюджеты чыгымнарын блоклау җирлек бюджеты үтҽлешенең 

телҽсҽ кайсы этабында очракларда башкарыла: 
- ҽгҽр бюджет ассигнованиелҽре җирлек бюджеты турындагы карар 

нигезендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽрне баш бүлүче, эш бирүче, бюджет акчаларын 
алучы тарафыннан башкарылган очракта бүленеп бирелгҽн булса, лҽкин бюджет 
йҿклҽмҽлҽре лимитларын тҿзү яисҽ кабул ителгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽрен раслау 
вакытына бу шартлар үтҽлмҽгҽн очракта; 

- бюджет акчаларын максатчан кулланмау фактларын ачыклау. 
2. Чыгымнарны блокировкалау турындагы карар бюджет акчаларын баш 

бүлүченең яки бюджет акчаларын башка алучының үтенечнамҽсе буенча 
чыгымнарны блоклауга китергҽн соңгы шартларны үтҽгҽннҽн соң гына юкка 
чыгарыла. 

Статья 42. Бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитларын үзгҽртү 
 

1. Бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитларын үзгҽртү түбҽндҽге очракларда 
мҿмкин: 

- бюджет ассигнованиелҽре үзгҽрешлҽре; 
- чыгымнарны блокировкалау; 
- билгелҽнгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитларын үтҽүне кичектерү. 
2. Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын 

бюджет йҿклҽмҽлҽренең үзгҽртелгҽн лимитлары гамҽлдҽ булган чорга 5 кҿннҽн 
дҽ соңга калмыйча үзгҽртергҽ тиеш. 

 
Статья 43. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында бюджет исҽбе һҽм хисап 

 



 

1. Җирлек бюджетын үтҽү барышында башкарыла торган барлык керемнҽр, 
дефицитны финанслау чыганаклары, җирлек бюджеты чыгымнары, шулай ук 
операциялҽр бюджет исҽбенҽ алынырга тиеш. 

2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисап оператив, квартал саен, ярты 
еллык һҽм еллык булырга мҿмкин.  

Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисапларның бердҽм методологиясе 
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап җирлек Советы 
тарафыннан расланырга тиеш. 

 
 
 

Статья 44. Бюджет елы тҽмамлануы 
 
1. Финанс елы 31 декабрьдҽ тҽмамлана. 
2. Бюджет йҿклҽмҽлҽренең лимитлары 31 декабрьдҽ гамҽлдҽн чыга. 
3. 25 декабрьдҽн соң акчалата йҿклҽмҽлҽрне кабул итү рҿхсҽт ителми.  
Муниципаль берҽмлек кабул ителгҽн һҽм расланган акчалата йҿклҽмҽлҽрне 

елның соңгы эш кҿненҽ кадҽр түлҽргҽ тиеш. 
4. Бюджет учреждениелҽре тарафыннан эшкуарлык эшчҽнлегеннҽн алынган 

һҽм 31 декабрьгҽ файдаланылмаган акчалар шул ук суммаларда тиешле бюджет 
учреждениелҽренҽ яңа ачылган шҽхси счетларга күчерелҽ. 

5. Кабул ителгҽн акча йҿклҽмҽлҽре буенча операциялҽр тҽмамланганнан 
соң, җирлек бюджетының бердҽм счетында калган акчалар Чираттагы финанс елы 
башына калган акчалар сыйфатында исҽпкҽ алынырга тиеш. 

 
Статья 45. Бюджет хокук бозулары ҿчен җаваплылык 

 
1. Авыл җирлеге бюджет хокук бозулары ҿчен җаваплылык Россия 

Федерациясе бюджет законнарында каралган нигезлҽр һҽм рҽвешлҽр буенча 
башкарыла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


