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Татарстан Республцкасы Элки муниципаль районы
Чуаш Борнае авыл я(ирлеге советы Карары

2019 нчы елныц 11 нче ноябре

Татарстан Республикасы Олки муниципаль

районы Чуаш Борнае авыJI я(ирлеге

Советыныц 2014 елньщ З0 декабрендэге 3б

номерпы <Татарстан Республикасы Элки
муниципаJIь районы Чуаш Борнае авыл
п(ирлегендэ бюджет тозелеше hэм бюджет
процессы турындагы нигезлэмэне раслау
хакында) карарына yзгэрешлэр ItepTy

т)рьIнда

18J\ъ

1 Статья

<Татарстан Республикасы Олки м}.ниципаль районы Чуаш Борнае авыл }кирлегендэ

бюджет тозелеше hэм бюджет процессы турындагы Еигезламэне раслау хакында>> 201'4 елныц
З0 декабрендэге Зб номерлы Чуапт Борнае авыл х(ирлеге Советы карарына (Олки муниципаль

районьi Чуаш Борнае авьш х(ирлеге Советыныц 2015 елныц 12 октябрендэге 7 номерлы карары

белэн кертелгэн yзгэрешпэр белан ) тубэндэге yзгэрешлэрЕе кертерго:

1) 14 статьяны тубэндэге редакцияде бэян итэрга:

14 Статья. Щирлек бюджеты кытлыгын финанслау чьшанаклары

}Щирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганакJIары составына кертелэ:

номинitль беясе Россия Федерациясе ваJIютасында кlрсэтелгэн муЕиципа,ть кыйммэтле

кэгiвьлэрне урнаштырудан килгэн акчалар hэм аJIарны тyлэyгэ юнэлдерелгэн акчалар

арасындагы аерма;

irqирлек арасында Россия Федерациясе валютасьшда кредит оеIпмaларыныц х(элеп

ителгэн hэм тулэнгон кредитлары арасьшдагы аерма;

х(ирлек тарафыннан Россия Федерациясе ваJIютасында }цэлеп ителгэн haM тулэнгэн
бюджет кредитлары арасындагы аерма }кирлек бюджетына Россия Федерациясе бюджет

системасыныц башка бюджетлары тарафыннан бирелгэн бюджет кредитпары арасыЕдагы аерма

тиешле финанс елы дэва}dында щирле бюджет акчаларын исопкэ €rлу счетларында ка"Iган

акчаJIарны YзгартY;

хирле бюджет кытлыгын эчке финанслауньщ брэн чьганакпары.
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щирлек бюджеты кытJшгын эчке финанслаlтrыц башка чыганаклары составына кертелэ:

керемнэр сатудан акциялэр hэм жирпек милкендэге башка формалар капиталында

катнашу;

х(ирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы;

гарант тарафыннан муниципаль гарантияпэрне yгэy гарантныц IIринципалга карата

регресс талэбе хокукы барлыкка киJtyгэ китерсэ я бенефициарныц принциrrалга карата талэп

хокукы гарантка юл кую белэн бэйле оч)акта, п{ирлек гарантиялорен \цэyгэ Россия

Федерациясе вfuIIютасында щибэрелэ торган акчалар кyлэме ;

яtирлекнец баrrтка бlрыч йоклэмалэрен Россия Федерациясе ваJIютасында тyпэyгэ

щибэрелэ торган акчrrлар кyпэме;

жирлек бюджетыннЕш юридик затпарга бирелгэн бюджет кродитларын кире кайтарулан

аIынгаН u*"rruP hэм юриДик затпарГа Россия Федерациясе валютасыЕда бирелгэн бюджет

кредитлары суммасы акчi}лары арасындагы аерма;

жирлеК бюджетыНнан Россия ФедераЦиясе бюджет системасыныц баrrка бюджетларына

бирелган бrоджет кредитларын кире кйтарулан аJIынган акчаJIар белэн х(ирлек бюджетыннан

Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларына бирелгэн бюджет

кредитлары суммасы арасындагы аерма

жирлеК бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердам счеттаII кlчерелгэн акчалар hэм

х{ирлек бюджеты акчаJIарын исэrrкэ алу буенча бердэм счетта х(ирлек бюджеты акчаJIарын

исэпкэ алу буенча бердэм счетка кlчерелгэн акчi}лар арасындагы аерма.

Калдьrклар белаН идара иту буенча операцияЛэр составына гамэлга куючысы булып тора

}кирпеге haM Россия Федерачиясе законнары нигезеЕдэ районныц финанс-бюджет IIалатасында

ачылган шэхси счетлар булып торган хФрлек бюджеты акчаларын исэпкэ а"Iу буенча берлэм

счетта оешмаJIар акчаларын щэпеп иту hэм кире кайтару кертелэ.

х{ирлек бюджеты кытJшгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертелэ:

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларьшда Россия Федерациясеннан чит ил

ваJIютасында х{элеп ителгэн hэм яlирлек тарафыннан тyлэнгэн бюджет кредитлары арасындагы

аерма;

муниципаль гарантиялерне Гарант тарафыннан yтэy гарантIIыц rrриЕципалга карата

регресс талэбе хокукы барлыкка килlтэ китерсэ, максатчан ItиT ил кредитпарын кулпану

кысаларында Россия Федерациясе тарафыннатl бирелгэн чит ил вt}лютасыЕдагы жирпекнец

муниципаJIь гарантиялэрен yrэyгэ щибэрелэ торган акчалар кyлэме);

2) 15 статьяны тубэндэге редакциядо бэян итэрга:

<15. Статья Щирлекпец муниципаль бурычы струкryрасы

х(ирлек бlрыч йеклэмэлэре тубэндэге йеклэмэлэр рэвешендэ булырга момкин:

1 ) щирлекНец кыйммЭтле когазьЛэренЭ (муниципаль къйммЭтле кэгазьлэргэ);

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц бшпка бюджетларыннан }(ирле бюджетка

россия Федерациясе ваJIютасында п{алеп ителгэн бюджет кредитлары;
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З) максатчан чит ил кредитпарын куллану кысаларында чит ил ваJIютасында Россия
. Федерациясеннэн х{апеп ителган бюджет кредитлары;

', 4) жирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаJIарыннан
l а";тынган кредитлар;

5) Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелгэн щирлек гарантиrIлэре (муниципz}ЛЬ

гарантиялэр);

, 6) максатчан чит ил кредитларын куплану кысаларында Россия Федерациясенец тIиТ ил

[ валютасында бирелгэн муниципаль гарантиялэргэ;
L

t' 7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын г€}малгэ керткэнче барлыкка килгэн hэм

[ плуниципirль бурычка кертелгэн башка бурыч йеклэмэлэренэ.
|,

l

Муниципаль бурыч кyлэменэ кертелэ:

1) муниципаль кьйммэтJIе кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан щирпе бюджетка

я{элеrr итеJIгэн бюджет кредитпары буенча топ бурыч кyлэме;

З) жирлек тарафыннан кредит оешмirларыЕнан щэлеп ителгэн кредитлар буенча топ

бурыч кyлэме;

, 4) мутrиципt}ль гарантиялэр буенча йекламалар кyламе;
|,

I S) щирлекнец тyлэнмагэн бутэн бурыч йеклэмэлэре кyлэме.
\,
ь

I
I
ll, Муниципаль эчке бурьтч кyлэменэ кертелэ:' 

') 
йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн м}.ниципа:rь кыЙммэтле

кэгазьлэр буенча бурычньщ номинаJIь суммасы;

2) йоклэмалэре Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелгэн Россия Федерациясе

бюджет системасыныц ýaTTrKa бюджетларыннан }щирле бюджетка жэлеп ителган бюджет

кредитпары буенча топ бурыч кyпаме;

3) йеклэмэ_тIаре Россия Федерациясе вi}лютасында белдерелгэн кредит оешмаJIарыннаЕ

я{ирлек тарафыннан щэлеп ителгэн кредитлар буенча топ бурыч кyлэме;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выракеЕным в выIюте РоссиЙсКОЙ

i, Федерации;
tI S) жирлекнец Россия Федерациясе валютасында тyлэнмэгэн бугэн бурыч йоклэмэлэре

:: 
*yламе,

Мlтrиципаль тышкы бlрьrч кyлэменэ кертелэ:

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысшIарында Россия Федерациясеннэн Жирпек

тарафыннан п(элеП ителгэН чит иЛ ваJIютасьШдагы бюджет кредитлары буенча топ бурыч

кYлэме;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаJIарында х{ирлек тарафыннан бирелгэн

муницип€rль гарантиялэр буенча йекламэлэр кyлэме.
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Х{ирлекнец бурьrч йокламаларе кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), уртача вакытлы (бер

елдан биш елга кадэр) hэм озак вакытлы (биш елдан а-тrып 10 елга кадэр) булырга момкин.);

3) 1 5. 1 статьяны тубапдэге редакциядэ остэргэ:

"15.1. Статья. Россия Федерациясе валютасыпда белдерелган щирлекнец бурыч
йокламаларен ryктаry haM аларны муниципаль бурычтан тошереп калдыру

1. Огэр Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелгэн м}.ниципаль бурыч йоклэмасе

муниципаль бурыч йекламэсе тyлэy шартлары белэн каралган тyлэy датасьшнан соц кил\це

датадан соц оч ел эчендэ тyлэyгэ тапшырьшмаса (йеклэмэлэр шартлары hэм хlирлекнец

муниципi}ль хокукый актларында билгелэнгон гамэллар кредитор тарафыннан башкарылмаса),
кyрсэтелгош йекламэ тулысынча туктатылган дип саЕаJIа hэм, эгар х(ирлекIrец вэкиллекле
органыныц м}циципаль хокукый актларында бшrrкасы каралмаган булса, муниципаль бурычтан
тошереп калдщрыла.

Муниципа_пь гараIIтиялэр буенча Россия Федерадиясо ваJIютасындагы жирлекнец бурыч
йеклэмэлэре муниципrlJIь гарантиялэрне туктатуга нигез булып торгЕlн вакыйгалар (хэллэр)

килеп туганда тулысынча туктатыпгаЕ дип санаJIа haM курсэтеJIгэн вакыйга,rар (хэллэр) килеп

туган очракта муниципаль бурычтан тошереп калдырыла.

2. елеге статьяЕыц 1 пунктыньщ беренче абзацында кyрсэтелгэн сроклар yткэннон соц

яtирле администраци1 Россия Федерациясе ваJIютасында белдерелгэн муниципачь бурыч

йеклэмэлэрен муIIиципаль бурычтан тошереп калдыру турында муниципаJIь хокукый акт

чыгара.

3. Муниципа-шь бурычтан тошереп калдыру Россия Федерациясе валютасында
белдерелгэн кrIерелэ торган мунициrrаJIь бурьтч йоклэмалэре торлэре буенча х{ирле бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларьшIда исэптэн тошерy суммаларын чагылдырмыйча аларны

исэптэн тошерy суммасына муниципаль бурыч кyлэмен киметy юлы белон гамэлгэ ашырыла.

4. Элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацыныц,2 hэм 3 пунктларьш{ыц гамэлдэ

булуы кредит кипешtлоре буенча йекламэлэргэ, Россия Федерациясе, Россия Федерациясе

субъектлары haM башка муЕиципаль берамлеклэр аJIдьшда м),ниципа;rь бурыч йоклэмэлэренэ

кагылмый.

5. Мlтrиципаль бlрьтчтан реструктурлаштцрылган, шулай ук тyлэнган (сатып алынган)

муниципаль бурьтч йеклэмэларен муниципаJIь бурьтчтан тошереrr калдьIру Россия Федерациясе

Бтоджет кодексыныц 105 haM 11З статьялары нигезлэмэпэрен исэпке аJIып г€}NIэлгэ ашырыла.

6. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмиссия шартлары нигезендэ аларны тулы
кyлэмдэ эмитлаштьц)ган орган тарафьшнан сатып апынгаII (Россия Федерациясе зzжоннарында
каралган операциялэрне аJIмаштыру нэтищэсенда яисэ башка операциялэр) муниципt}ль

кыймматле кагазьлэрнец чыгару, тyлаy датасына кодэр, кyрсэтелгэн орган карары буенча

вакытыннан алда тyлэнгэн дип танылырга момкин.

Муниципаль кьйммэтJIе кэгазьпор эмитенты yзе тарафыннан чыгарылган муниципаль
кыйммэтле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне тyлэп бетеру датасы щиткэнче сатып ыIынган
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(а;rмашу нэти}цэсондэ аJIынган яисэ Россия Федерациясе законнарында кар€rлган башКа

операциялэр нэтшцэсендэ а,тьшган) дип танырга хокуклы.

4) 15.2 статьяны тубэндэге редакциядэ остэргэ:

"15.2. Статья iVIу""ц".rаль бурыч алулар

1. Щирлекнец м}.ниципаль эчке бурыч алулары дигэндэ муниципаль кыйммэтле

кэгазьлэрне урнаштыру юлы белан hэм Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка

бюджетларыIIнан hэм кредит оешмаJIарыннЕtн кредитлар равешендэ }кирлек исеменнэн х(ирле

бюджетка заем акчаJIарын }щалеп итy ацлашылщ шпр буенча Россия Федерациясе ваJIютасында

белдерелгэн заемчы буларак х{ирлек бурыч йеклэмэлэре барлыкка килэ.

2. двыЛ жирлегенец мунициПаJIь тышкЫ бурыч алулары дигэнда, Россия Федерациясе

тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларындц х(ирлекнец чит иJI

вшIютасында белдерелгэн бурыч йеклэмалэре барлыкка киJIэ торган федераль бюджеттан

щир_це бюджетка кредитлар щэлеп итy кyздэ тотыла.

з. Муниципаль тышкы бурыч апулар чираттагы финанс елына hэм план чорьша Россия

ФедерациясеЕец ,щэулэт тышкы бурыч алулары программасына кертелгэн проектларны

финанслау максатларында гамэлгэ аIпщрыJIа.

4. МlтlицИпаль бlрЫч ыIуларНы гаN{элга ашырУ хокукына Россия Федерациясе Бюджет

кодексЫ hэм хqирЛек уставЫ нигозенда }кирле администРация (хtиРлекнеЦ башкарма-боеру

органы) ия.

5. Муниципаль кыймматле кагазьлэрне урнаштыру п{ирлек тарафыннан тубэндэге

шартларны YIогэндэ га]\,Iалгэ ашырыла:

1) жирлекнец бурыч йоклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау;

2) яqирлек тарафыннан исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгеланэ

торган юридик затJIарЕыц бер яисэ берничэ рейтинг Га]\,Iэллэрен гаN{алгэ ашырr{ы Россия

Федералциясе Хокумэте тарафыннан билгелэнэ торган дэрэщэдаЕ ким булмаган кyлэмдэ кредит

рейтингы алынган.

6. П(ирлекне Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясыhам Татарстан

Республикасы Бюджет кодексыныц 3 1 
1 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгыныц уртача

дэрэх(эсе булган заемчьшар торкеменэ керткэн очракта, муниципаJIь бурыч алуларЕы гамэлгэ

аптырырга, щирлекнец бурьтч тотрыклылыгы кlрсаткечпэренец зурлыгын арттыруга китерэ

торган муниципаль гарантияларне Россия Федерациясе Бюджет кодексьтныц 107l

статьясындагы 5 пунктында каралган щирлекне бурыч тотрыкльшыгы тубэн булган заемчылар

торкемена кертергэ момкинлек бирэ торган дэрэх(элэргэ кадэр кyлэмнэрдэ бирергэ хокуклы

тYгел.

7. Х{ирлекне Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1071 статьясы hэм Татарстан

Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгыЕыц уртача

дэражэсе булган заемчылар торкеменэ керткэн очракта, мунициrrшIь бурыч irлуларны гамэлгэ

аrIIырь{рга, чират,fаГы финанС елына hэм план чорьша муЕиципаль гарантияпэрЕе (чираттагы

финанс елына), шулай ук кyрсотелгэн прогрilммчrларга yзгэрешлэр кортуне кyз алдында тоткан

муниципаль гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белэн
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муЕиципаль э.Iке hэм тышкы бурыч алулар програI\dма,tарын килештерелгэн очракта гына

бирергэ хокукJIы.

8. Щирлекне Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы hэм Татарстан

Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы Еигезенда бlрыч тотрыклылыгыныц тубан

дэрэя(эсе булган заемчылар торкеменэ керткэн оч)акта, муниципaль бурьтч алуларны гаI\4элгэ

аIrrырырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 107l статьясындагы 5 пунктында караЛГан

}цирлекнец бlрыч тоdрыклылыгы кyрсаткечлэренец з}рлыгын арттыруга китерэ торган

кyлэмнэрдэ м}циципаль гарантиялэрне бирергэ хокуклы тyгел.

9. . Щирлекне Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы hэм Татарстан

РеспlrблиКасы БюдЖет кодексЫныц 311 статьяСы нигезендэ бурыч тотрыклылыгыныц тубан

дэрап(эсе булган заемчьшар торкеменэ керткэн очракта мунициrrirль эчке бурыч ilлуларны

кредит оешмаларыннан кредитлар рэвешонде haM щирлекнец кыйммэтле кэгазьларен

урнаштыру юлы белэн бары тик щирлекнец бурыч йоклэмаларен рефинuш{слау, шулай УК

ТЪrарсrа" Республикасы Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 пунктында hэм Татарстан

Республикасы Бюджет кодексыныц 31l статьясьшдагы 7 пунктында каралган Россия

Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларьшнан мtжсатчаЕ бюджет кредитлары

рэвешендо haM ж(ирлекнец тyлэy сэлотен торгызу плi}ны кысалары максатларында гына

тормышка аrrтырырга хокуклы.

10. Щирлекне Россия Федерациясе Бюджет кодексьшыц 1071 статьясы haM Татарстан

РеспублиКасы БюдЖет кодексЫныц З11 статьяСы нигезеНда бурыЧ тотрыклыпыгыIIыц тубэн

дорэп(эсе булгшl заемчылар торкеменэ керткэн очракта, муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ

апrырырга hэм муниципt}ль гарантияларне чит ил ваJIютасында бирергэ хокуклы тyгел.

11. Щирлекне Россия Федерациясе Бюджет кодексыЕыц 107l статьясы hэм Татарстан

Ресrrубликасы Бюджет кодексыныц З11 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгыныц уртача
дэрэ}цэсе булгаrт заемчылар торкемена керткэн очракта, м}.ниципаль бурыч алупарны гаМэлГЭ

ашырырга, чираттагы финанс елына hэм план чорына муIIиципаJIь гарантияfIэрне (чираттагы

финанс елына), шулай ук кyрсэтепган програI\dмЕIларга yзгэрешлэр кертуне кyз алдында тоткан

чит ил ваJIютасьшlда муниципаль гарантияларне бары тик Татарстан Республикасы ФинанС

министрлыгы белэн муниципаль эчке hэм тышкы бурыч ;}лулар программаларын

кипештерелгэн очракта гына бирергэ хокуклы.

12. Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан я{ирлекнец

тYлэY сэлэтеН торгызУ планЫ кысаларыНда бирелган максатчан бюджет,кредитлары буенча

х{ирлек йоклэмалэрен Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9

пунктында каралган тэртиптэ реструктуризациялэy рохсэт ителми.);

5) 15.З статьяны тубэндэге редакциядэ остэргэ:

"15.3. Статья Щирлек тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар haM

гарантия биру узенчалекларе

1. Х(ирлек Россия Федерациясеннэн чит ип вtIлютасында бурыч аJIырга, Россия

ФедерациЯсе БюджеТ кодексынЫц 10З статьясыНдагы 25 пуЕктЫ нигезламэлэрен исэпкэ аJIып,

жэлеп ителган максатчан чит ил кредитпары акчаларын Россия Федерачиясе тарафыннаН

куллану кысаJIарында гына чит ил ваJIютасында гараЕтиялэр бирергэ хокуклы.
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6) 15.4 статьяны тубэндэге редtжцияда остэргэ:

"15.4. Статья Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кyлеме

1. Тиешле финанс елына м}циципапь бурыч алуларныц иц чик кyлэме дип тиешле

финанс елына муниципаль эчке hэм тышкы бурыч i}лулар прогрttммirлары буенча жирле

бюджетка акча щолеп итyнец жыелма кyламе ацпашыла.

2. Щирле бюджетка акча я{эпеп итy кyлэме чираттагы финанс елына hэм плал ЧоРыНа

(чираттагЫ финанС елына) м},ниципаль эчке hэм тышКы бlрыЧ алупар програN,{малары белэн

билгелэнэ, hэм тиепIле финанс елыЕда акчаларны щэлеп итyнец гомуми с}ммасы, Россия

Федерациясе Бюджет кодексыныц 10З hэм 104 статьялары нигезлэмэлэрен исэпкэ uUIып, }кирле

бюджет кытлыгын финапслауга щибэрелэ торгаII акчirларныц гомуми суммасыннан hэм

х{ирлекнец бурьтч йеклэмэлэрен тyпэy кyламнэреннэн артмаска тиеш.

З. Хиоап финанс елында п{ирлек бlрыч алуларыныц гом}ми суммасы }кирле бюджет

кытлыгын финанслауга юнэпдерелган акчаларныц гомуми суммасьшlнан артып китсэ, hэм

агымдагы елныц 1 гыйнварына пqирле бюджет акчаларьшьщ кlрсэтелгэЕ арттыру суммасында

барлыкка килгэн бурыч йеклэмэлэрен тyлэy кyлэмнэреннан артьш киткан очракта, агымД€гы

финанс елына бурьтч €}луларныц иц чик кyлэмен киметеп, Россия Федерациясе БЮДжет

кодексыныц 96 статьясында каралган максатпарга юнэлдерелергэ тиеш. >> ;

7) 1 5.5 статьяны тубэндэге редакциядэ остэргэ:

( 15.5. Статья Муниципаль эчке haM тышкы бурычыннан haM щирлекнец бУрыч
тотрыклылыгы кyрсаткечларенец иц чик кyрсеткечларе

1. Щирле бюджет т}рындагы карар нигезенда муниципаль эчке бlрычныц, муниципаJIь

тышкы бурычныц (щирлекнец чит ил вt}лютасындагы йоклэмэларе булган очракта) килэсе

финано еды hэм план чоры елыныц(чираттагы финанс еJIыннан соц киласе елныц 1 гыйнварына

торышы буенча), шул исэIIтан муниципаль гарантиялэр буенча Россия Федерациясе

ваJIютасында. чит ил ваJIютасындагы(яqирлекнец м}т{иципаJIь гарантиJIлэр буенча чит ил

валютасында йеклэмэлэре булган очракта) муниципаль гарантиrIлэргэ бурычныц иц югары

чиген кyрсатеп,югары чикJIэре елЕыц 1 гыйнварына билгелэнэ.

2. Муниципаль этIке бурычныц, муниципшь тышкы бурычньщ югары чиклЭРе

(хtирлекнец чит ил ваJIютасындагы йокламэлэре булганда) эпеге статьяныц 4 hэм 5

пунктларында билгелэнгэн чиклэyпэрне yтэгэндэ билгелэнэ.

З. Муниципаль бурыч кyламе чираттагы финшrс елына hэм план чорына (чираттагы

финанс елына) кире кайтарылмый торган кертемнэрнец hэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ

саJIымнан тyлэyлэрнец остамэ нормативпары буенча саJIым керемнэреннан тyлэyлэрнец

расланган кyлэмен исэпкэ аппrлыйча, х(ирле бюджет керемнэренец гомуми кyлэменнэн артмаска

тиеш.

жирлеккэ карата Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1зб статьясындагы 4

пунктында карirлган чаралаР гitмэлгэ ашырылгaн очракта, бурыч кYлэме чираттагы финанс
елына hэм план чорына (чираттагы финанс ельша) п{ирле бюджет турында карар белэн

расланган тyпэyсез керемнарнец hэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымЕан тyлэyлэрнец
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остэмэ нормативлары буенча саJIым керемЕэренец расланган кyлэмен исэпкэ алмыйча, щирле

бюджет керемнэренец гом}ми кyлэменец 50 процентыннан артмаска тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмэт кyрсэтy чыгымнары кyлэме тубэндэге таJIэплэрне

yтэгэндэ щирпе бюджет турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында hэм план чорында (чираттагы финапс елында) муниципzrль

бурычка хезмэт KypcaTy чыгымЕары кyламе тIираттагы финанс ельп{а hэм план чорына

Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы белэн расланган
яисэ чираттагы финанс елынаhэм план чорына (чираттагы финанс ельтна) Россия Федерациясе

бюджет системасы бюджетларыЕнан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннаЕ гч}мэлгэ ашырыпа

торган чыгымнар кyпэменнэн тыш х(ирле бюджет турында карар белэн расланган тиешле

бюджет чыгымнарыныц гом}ми кyлэменец 10 процентьшнан артмаска тиеш;

2) Чираттагы финанс елыныц 1 гыйнварына барлыкка килгэн, муниципаль бурычны
тyлэy hэм хезмэт кlрсэтy буенча чираттагы финанс елыЕда hэм план чорында (чираттагы

финанс елында) тyлэyлэрнец еллык суммасы чираттагы финанс елына hэм план чорына

(Чираттагы финанс елына) п{ирле бюджет турында карар белэн расланган х{ирле бюджетныц
сzlJIым, салым булмаган керемнэренец гомуми кyламенец hэм Россия Федерациясе бюджет

системасы бюджетларыннан дотациялэр 20 процентыIIнан артмаска тиеш; бурыч йеклэмэлэрен

вакытыннан алда тyлэyга кyрсэтелгэн нисбатне исоплэгэнда тyлэyлэр суммасы исапкэ

атlынмый, чираттагы финанс елыннаЕ haM план чорьшыц hэр елыннан соц килyче елньщ 1

гыйнварынн€rн соц хqибэрелэ. >;

8) 15.6 статьяны тубэндэге редакциядэ остэргэ:

"15.6.Статья Чит ил валютасында муЕиципаль гарантиялар программасы

1. Чит ил ваJIютасындагы муниципаль гарантияпэр програI\dмасы чираттагы финанс
елында hoM план чорында бирелэ торган чит ил вi}лютасьп{да ryбэндэге мэгьлlматJIарны
кlрсэтеп муниципаль гарантиялэр исемлегеннэн гыйбарат:

1) hэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) hэм (яисэ) гЕ)антиянец hэр юнэлеше
(максатлары) буенча принципaппар атаýdаларын кlрсэтеп гарантиялэy юнэлешЛоре

(максатлары);

2) гарантиялэр hэм алар тарафыЕнан тээмин ителэ торгаЕ йоклэмэлэр валютасы;

З) гарантиялэрнец гомуми кyлэме;

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

5) гарантиялэрне биру hэм yтэyнец башка шартлары.

2. Муниципаль гарантия муниципаJIь гараIIтия белэн тээмин итела торган ЙоклэмэлЭР

белдерелгэн ваJIютада бирелэ hэм рэлэ.

3. Чит ил ва,тютасындагы муниципаJIь гарантиялэр программасы бюджет турындагы

карарга кушымта булып тора.);
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9) 15.7 статьяны тубандэге ред€жциядэ остэргэ:

<Статья 15.7. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына hэм план чорына (чираттагы финанс елына) мунициПалЬ

тышкы бlрыч Еtлулар rrрограN{масы максатчiшI tlиT ил кредитларын hэм (яисэ) чираттагы финанс
елыЕда hэм план чорьшда (чираттагы финанс елында) чит ил ваJIютасында тyлангэн чит ил

кредитларын куллz}ну кысаларында фелераль бюджеттан чит ил вitлютасында я(элеп ителэ

торган hэм (яисэ) чит ил вt}лютасында тYлангэн бюджет кредитлары исемлегеннэЕ гыйбарэт.

2. МуниципаJIь тышкы бурыч алупар программасы белэн билгелэнэ:

1) Чираттагы финанс елында hэм план чорында (чираттагы финанс ельшда) яФрле

бюджетка х{элеп итела торган бюджет кредитлары буенча hэм максатчан чит ил кредитларын

файла,тану кысаларында rtФрле бюджетка хtэлеп итеJIэ торган бурыч йеклэмэлэрен тyлаy

сроклары;

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларьп{да п1ирле бюджетка федералЬ
бюджеттан чит ил вi}лютасында жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча чираттагы финанс
елында hэм план чорында (чираттагы финанс елында) жФрлекнец бурыч йеклэмэлэрен тyлэy

кYлэме.

3. Чираттагы финанс елына hэм гrлан чорыIIа (чираттагы финанс елына) муЕициIталь

тышкы бурыч €lпулар програ]\{масы чираттагы финанс ельпlа hэм плалr чорына (чираттагы

финанс елына) яФрле бюджет турында карарга кушымта бульш тора.);

10) 15.8 статьяны тубэндэге редакциядэ остэргэ:

<Статья 15.8. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы

1. Чираттагы финанс елына hэм план чорына (чираттагы финанс елына) мунициrrалЬ эчКе

бурыч алулар программасы чираттагы финаrrс епында hэм план чорында (чираттагы финанс
елында) гаN{олгЭ ашырыла haM (яисЭ) тулэнгэН тиешле бурыч йоклэмэлэре торлэре буенча

муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннан гыйбарат.

2. Муниципz}ль эчке бурыч i}лулар програN{масы белэн билгелэна:

1) ЧиратТагы финанс елында hэм плаН чорында (сираттагЫ финанС елында) бурыч

йекламэлэре торлэре буенча )цирле бюджетка акча х(элеп итy кyлэмнэре hэм тиешле бУрыч

йеклэмэларе торлэре буенча бурыч йекламэлареII тyлэyнец иц чик срокпары;

2) тиешле бурыч йеклэмэлэре торпэре буенча Россия Федерациясе вilлютасынДа

белдерелгэн муниципаль бурыч йоклэмэлэрен тyлэy кyлэмЕэре.

з. Чираттагьi финанс елына hэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке

бурыч алулар прогрill\лмасы чираттагы финанс елына haM план чорына (чираттагы финанс
елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 статьясы нигезеЕдэ мунициrrшIь эчке

бурычнЫ угкорY муниципаль эчке бурыч аJiулар програI\dмасында чагылдырылмый.
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1 1) 1 5.9 статьяны тубэндоге редакциядэ остэргэ:

(15.9. Статья Россия Федерациясе валютасында муниципаль fарантиялер
программасы

биреле торган .iираттагы финанс елына hэм план чорына тубэндаге мэгьлIматларны
к\рсэтелгэн

1. Россия Федерациясе валютасыЕдагы муниципаль гарантиlIлэр прогрitN,Iмасы бирелэ
торган чираттагы финанс елына haM план чорына тубэндэге мэгъJцматлар к!рсэтелгэн Россия

i *едерациясе ва,тютасындагы муниципаJIь гарантиялэр исемлегеннэн гыйбарэт:

i 1) hэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнар) hэм (яисэ) гарантиянец hэр юнэлеше

: (максатлары) буенча принципаллар атамаларын кlрсэтеп гарантиялэy юнэлешлэре
(максатлары);

2) гарантиялернец гомуми кyлэме;

З) гарантныц принципалларга карата регресс талабе хокукы булу (булмау) ;

4) гарантиялэрне биру hэм \лэyнец батттка шартлары.

2. Россия Федерациясе валютасьшда белдерелгэн йеклэмэлэр буенча муниципаль
гарантиялер бары тик Россия Федерациясе ваJIютасында гьiна бирелэ hэм yгэлэ.

З. Россия Федерациясе вaлютасындагы муниципaль гараЕтиJIлэр rrрограммасы бюджет
турында тиешле карарга кушымта булып тора.);

12) 15.10 статьяны тубэндэге редакциядэ остэрге:

(15.10. Статья Муниципаль кыймматле кагазьларне урнаштыруныц иц чик
кyлемнаре

Чираттагы финанс елына hэм план чорыньщ hэр елына (чираттагы финанс елына)
муниципaль кыйммэтле кэгазьлэрнец иц чик кyламе номиналь бэя буенча тиешле бюджет
турында Карарла билгелэнгэн муниципаJIь эчке бурычныц югары чиклэреннэн тыш }кирлек
Советы тарафыннан билгелэнэ.>;

13) 1 5. 1 1 статьяны тубэндэге редакциядэ остэргэ:

"15.11 Статья. Муниципаль гарантиялар

1. }l}тrиципапь гарантиlI принципшIньщ бенефициар каршында шартна]\{эдэн яисэ башка
алыш-бирештэн (теп йоклэмэдэн) барлыкка киJIгэЕ акчалата йеклэмэлэрен тиешенчэ yтэyне
тээмин итэ.
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2. Муниципаль гарантия принципал йеклэмэлареЕ вакытьшнан €}лда yrэ\тIе тээмин итми)
Lшул исаIIтэн принцип€}пга аларньщ вакытьшнан алда yтэлеше яисэ принципал йоклэмэлэрен
yгэy вакыты якынлатrrкан вакьйmлар (шартлар) щиткэн очракта да.

З. МуниципаJIь гарантиIIIIец язма формасы мащбури булып тора.

4. Муниципаль гарантия топ йоклама су]\[масы чагылдырылган валютада биреле hэм

Yтэлэ.

5. Муниципаль гарантия буенча гарант принципалныц yзенэ тээмин ителгэн йоклэмэсе
буенча гарантия суммасы чикларенда субсидиар п(авапльшык тота.

6. М}тrицип€rль гарантиrIдэ кyрсэтелэ:

1) Гарант исеме (тиешле ищтимагый-хокукый белем бирy - хlирлек) hэм гарант
исеменнэн гарантия биргэн орган исеме;

2) бенефициарЕыц исеме;

З) прллнцlапалныц исеме;

4) гарантия бирелэ торг€lн йоклэма (топ йеклэмаЕец исемен, баяламэсен hэм номерын
(булган очракта), топ йоклэмэнец гамэлдэ булу вакытын яисэ аныц буенча йеклэмэлэрне yтэy
вакытын, якларныц атамz}ларын, топ йокламэнец баптка меhим шартларын кlzрсэтеп);

5) Гарант йоклэмэлэре кyлэме hэм гарантиянец иц тIик суммасы;

6) гарантия биру нигезлэре;

7) гарантия yз коченэ Kepy датасы яиса гарантия yз кечена кера торган вакыйга (шарт);

8) гарантиянец гамэлдэ булу срогы;

9) гарантия очрагын билгелэу, гарантия уtэлеше турьшда бенефициар талэбен кую
вакыты haM тэртибе;

10) гарантияне чакыртьш аJIу нигезлэре;

1 1) гарантия буенча йеклэмэлэрне гарант тарафьшнан утэу тартибе;

12) гарантиянец тулы кyлэмдэ яисэ нинди до булса олешендэ yтэлгэндэ, принципitлньщ
гарантия белэн тээмиЕ ителгэн йоклэмаларенец тупы кyлэмдэ яисо Еинди дэ булса олешендэ
yтэлгэндэ (тlктатьшганда) hэм гараптиядэ билгелэнган башка очракларда гарантия с}ммасын
киметy нигезлэре;

1З) гарантияне тщтату нигезлэре;

14) гарантньщ алдан язма ризаJIыгыннан ýаlпк& yзгэртеле алмый торган топ йеклама
шартлары;

15) муниципшIь гарантия буенча бенефициарга гараIIт тарафыннан тyлэнгэн акчаларны
каплау турында принципалга гарант талабе хокукы булу яиса булмау (принципа,тга карата
гарантныц регресс талэбе, регресс);

16) гарантиянец башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексында,
гарантныц норматив хокlкый актларында, Гарант исеменнэII гарантия бируrе орган актларында
билгелангэн белешмэлэр.

7 Гарантньщ принципчlJIга карата регресс та_пэбе хокукын кyздэ тотмый торган
муниципчrль гарантия бары тик Мlтrиципаль гарантия бирэ торган хqирпек акциялоренец
(елешлэренец) 100 проценты муниципаль гарантия бируlе авыл х(ирпеге милкендэ булган
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хуя(алык щэмгыrIте йоклэмэлэре буенча гына бирелерга момкиЕ. Принципалны тулысынча яки
олешчэ хосусыйлаштырганда, мондый муниципаль гарантиlI гараЕтныц rrринципалга карата

регресс талэбе хокукы белан бирелгэн диrr санала hэм принципirлга бирелгон х(ирлек

администрациясе актлары белэн билгелэнгэн Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153

статьясы haM Россия Федерациясе граждан законнары талэrrлэренэ туры килэ торган

принципалга карата гарантныц регресс талэбен канэгатьлэЕдерy буенча принципал

йеклэмэлэрен lтэlце тээмин итy, тулы кyлэмдэ яисэ гарантиянец нинди дэ булса олешендэ
yтэлyенэ бэйле рэвёшта йеклэмэ барлыкка кила. Курсэтелган тээмиЕат бирелгэнче муниципfuIIь

гарантияне yтэy рохсэт ителми.

8. Муницип€rль гарантиrIнец yз коченэ Kepye календарь дата яисо гараIIтиядэ к\рсэтелгэн
билгеле бер вакьiйга (шартлар) башлану белан билгелэнэ.

9. Гарант бенефициарныц алдан язма рохсэтеннан башка мунициrrz}ль гарантия

шартларын Yзгэртергэ хокукJIы тYгел.

10. Муниципшь гарантия буенча бенефициарньщ гараЕтка карата булган таJIэплэр, яца

ху}кага (сатып алуrыга) облигацияга хокукларньщ яца хущасына (эмитентка) кlлтугэ, принципz}л

(эмитентныц) йоклэмелэрен yгэуга бэйле равештэ, кыйммэтло кэгазьлэр турында Россия
Федерациясе законнарында билгелэнгэн таJIэплэрнец хокукJIары}I тапшырудан (кутулэн) тыш,

алдан язма ризалыгыннан башка тапшырьша (бутэн нигезлэр буенча кутэрге) а"тмый,

11. Гарант тарафыннан муниципаль гарантиlI гараЕтта кyрсэтеJгаII очракта hэм
нигезендэ (шул исэптэн алеге статьяныц б гryнктындагы 14 пунктчасында гарантныц яЗМача

ризаJIыгьшIнан башка топ йекламэ шартларын yзгарткэн очракта 4а) , шулай ук элеге статьяныц

7 rrуrrпr"r"да hэм Россия Федерациясе Бюджет кодоксыныц 1153 статьясыЕдагы 5 п)rнктынДа

билгелэнгэн бlрыч принцибын yтэмэган очракта да кире аJIына.

12. МуниципшIь гарантия буенча акча тyлоy турында бенефициар талэбе (гарантия

yталеше турында бенефициар талэбе) гарантиrIдэ билгелэнгэн очрztкта гына гарантка бирелергэ

момкин. Гараrrтия угалеше турында бенефициар та_пэбе гарантиядэ билтелэнгэн тэртиптэ,

гарантиядэ кyрсэтелган документларны кушьш, язма рэвештэ гарантка белдерелергэ тиеш.

1З. Бенефициар мунициtri}ль гарантиядэ hэм муниципаль гарантияне биру турындагы
кипешyдэ билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне \.Tay турында талэплэрне, шул исэптэн
принциrтчtлныц гарант}шсе белэн тээмин ителгэЕ йокламэлэрне yгэy срогы якынлашкан дип
санала торгаЕ вакыйга;lар (шартлар) вакьшында да, кyрсатергэ хокукJIы т\.гел.

14. Гарант гарантия yтэлеше турында бенефициар та;lэбен кую турында принципалга

хэбэр итэргэ hэм принципаJIга талэпнец к1..{ермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаJIь гарантиядэ билгелэнгэн срокта, бенефициарныц кyрсэтелгэн
талэпкэ кушып бирелгэн документлар белэн гарi}IIтия yгэлеше турындагы талэбен карарга hэм
гарантия шартларыЕа талэплэр hэм аца кушьш бирелгэн документлар туры киJц/-килмэвен

тикшерергэ тиеш.

16. Гарантия \.талеше турында бенефициар талэбе hэм аца кушып бирелгэн документлар
гарантия шартларына туры килми диrt таныла hэм гарант бенефициарга аныц талабен

канэгатьлэндерyдэнтyбэндэге очракJIарда баш тарта:

1) гарантия бирелгэн срок тэмаNIланганнан соц (гарантиянец га}4элдэ булу срогы)

гарантка тz}лэп hэм (яисэ) аца кушып бирелгэн докумеЕтлар гараЕтка тЕшшырылган);

2) талэп hэм (яисэ) аца кушып бирелгэн докумеЕтлар гарантиядэ билгелэнгэн тэртипне

бозып, гарантка тЕIпшщрылдган;
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З) та;lэп hэм (яисэ) аца кушып бирелгэн док}монтлар гарантия шартларына туры килми;



4) бенефициар приЕциIIаJI hэм (яисэ) оченче затлар тарафыннан тэкъдим

принциIIапныц гарантия белэн тээмиII ителган йеклэмэпэренец тиешле Yтэлешен кабул

баш тартты;
1153

5) элеге статьяньщ 7 пlтлктында hэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц

статьясындагы б пуЕктында билгелэнгэн очракларда;

6) гарантиядэ билгелэнгоЕ башка очракJIарда,

17. Гарантиянец l,гелеше турында бенефициар талэбе hэм (яисэ) аца кушып бирелгэн

докумеЕтЛар нигезсез hэМ (яисэ) муници1rаль гарантИя шартларына туры килми дип танылган

очракта, гаранТ бенефициарга аныЦ талэбеН канэгатъландерYдэн баш тарту турында хабэр

итэргэ тиеш.

18.ГарантбенефиuиарталабенэкаршыпринциПалТэкъДиМитэаЛырлык
каршылыкларны чыгарырга хокуклы. гарант хатта чlY]Y1..тl_о_j"" 

баш тарткан яки Yз

бурычын таныган очракта да элеге каршылыкпарга хок},кын югаJIтмыи,

19. Гарантия Yгэлеше турьшда бенефичиар та-пэбен hэм аца кушыII бирелгэн

документларны нигезле hэм муничипаJIь гаршIтиянец тиешле шартпары диII танылган очракта,

Iupu", .*pu"r"n буенча йоклэмэне гараЕтиядэ билгелэнгэн вакытта Ytэргэ тиеш,

20. Гарантныц бенефициар каршындагы м)циципаJIь гарантиядэ каралган йоклэмэсе

гарантия белэн тээмин ителгэн принципалныц срогы 1ыккан йеклэмэлэре кyломендэ, лэкин

гарантия суммасыннан да артмый,

2|. Гарантныц муflициIIfuIIь гарантия буенча бенефиuиар аJIдындагы йоклэмэсе

туктатыла:

1) гарантта бипгелэнгэн кyлэмдэ бенефиuиарга гарант тарафыннан акча тyлэп;

2) гарантИядэ билгеЛэIlгэН вакыТ узганнаН соц (гарантиrIнец гамалдэ булу срогы);

з) принчипа-п hэм (яиса) оченче затпар тарафыннан приЕципапныц гарантия белэн

тээмиН ителгэЕ йоклэмалэреН YтэгэЕ я принциПапlыЦ кlрсэтелгэЕ йоклэмэлэрен бутэн

нигезлэр буенча (бенефичиар тарфынIIан гарантка hэм (яисэ) судка бирелгэн гарантия yтэпеше

ТУрьшДаГараIIТкапuрu'uТалэпбУлУ-бУлмаУгакараNIастшr)ТУкТаТыпГаночракТа;

4) бенефициарньщ гарzштка кире кайтару юлы белан гарантия буенча yз хокукJIарыннан

hэм (яисэ) бенефициарныц гаранr"" Ьу.*оа уз йеклэмэлэренЕэн азат итY турында принципtUI

тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1151 статьясьпIда карапган гараIIтияне

кире кайтару нэтшцэсендэ, мондый гарантия буенча бенефициарлар hэм килэчэктэ аJIар

барлыкка ки,IIy очен нигезлэр булмаган язма гаризасы буенча yз хокукJIарыннан баш тартуы

нэти}кэсендэ;

5) эгэр тээмин ителешеЕэ гарантия бирелгэн приЕциIIалныr{ йеклэмэсе билгелэнгэн

срокта барлыкка килмэса;

6) бенефициар гарантка гарантия !тэлеше турында гарантка тiulэп куйганнан соц топ

йеклэмэне (шул исэптэн принциIIаJIны Йэм (яисэ) бенефичиарны бетерра бэйле рэвештэ)

туктатуга яисо аньш aurrпд" булмавын алыш-биреш дип тануга бэйле рэвештэ;

1) гарантЕыц алдшI язмача ризалыгьшнан башка бенефичиар тарафыннан башка затка

таIIшырыЛган яисЭ бенефичиар.u oupu.u" быrrка нигезлор ,"r, й"*arэ буенча хокук hэм (яисэ)

вазыйфа;rарны билэу хокуклары буенча гарантка карата гарантка таJIап хокукы булган башка

затка к\л{кэн очракта (курсэтелгэн тапэплэрне (хокукларны hэм бурычларны) Россия

Федерация...u*о""арынДабилгелэнгэнТэрТиIIтэоблигациJIГэхокУкпарЕыцяцахУщасына
(сатыП алуlыга) кrryгЭ бэйле рэвешта кыйммэтле кэгазьлор турында талэIIлэрне (хокукларын

итеJIгэн
итYдэн
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hэм бурычларын)алар буенча принципал (эмитент) йоклэмэлэрен yтэy гарантия белэн тээмин
ителэ торган тaпшцрудан (кутудэн) тыш;

8) гарантныц алдан язма ризапыгьпIнан башка,принципал тарафыннан башка затка
тапшырылган яисэ принципалга кар€}ган хокукJIарныц hэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц)
башка нигезлэре буенча башка затка кr{кан очракта;

9) гарантиялэрдэ кyрсэтелган очракларда haM нигезлэр буенча гарантияне чакыртып аJIу

нэтищасендэ;

10) гарантиядэ билгелангэн башка очракларда.

22. Гарантныц йеклэмэлэре туктатылганнан соц бенефициарньп{ элеге гарантия буенча
нинди дэ булса хок}кларны саклаллый.

2З. Муниципа-шь гарантияне туктату турында магъJцматы булган гарант бу хакта
бенефициарга hэм принципалга хэбэр итэргэ тиеш.

Муниципа-rrь гарантияне чакыртып €tJIy яисэ туктатуга китерэ торган халлорнец килеп
чыгуы турында мэгъJцматы булган бенефициар haM принципал бу хакта гарантка хэбэр итэргэ
тиеш.

24. Гарант тарафыннан муниципаJIь гарантиl{не yтэy гарантньщ принципалга карата

регресс талэбе хокукы барлыкка килlтэ китерсэ я бонефициарныц принципалга Карата талэбе
хокукларыныц гарантка юл куюы белэн бэйле булса, мондьй муниципt}ль гарантияне 1,тэy очен
акча тиешле бюджет кытлыгын финанслау чыганакJIарында исэпкэ €lJIына, э мондый
муниципаль гарантия буенча йоклэмэларне yтэy бюджет кредиты биру буларак чагыла.

25. Огэр гарант тарафыннан муIIиципаль гарантияне угаy гарантныц принципалга карата

регресс талэбе хокукы барлыкка киJцтэ китермэсэ я бенефициарныц принциrrалга карата талэп
хокукы гарантка юл кую белэн бэйле булмаса, мондый муниципаль гарантияне }"тэy очен акча
тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ алына.

2б. Гарант тарафьтннан гарантия буенча йоклэмэлэрнец тулы кyлэмдэ яисэ нинди дэ
булса олешендэ угэу йозеннэн тyлэнгап акчалар регрессы тэртибендэ гарантка кайтару яисэ
гарантка бенефициарныц принциrrч}лга карата бирелгэн таJIэrт хокукJIарын угэy йезеннэн
аJIынган акчалар бюджет кредитпарын кире кайтару буларак чагылдырыла.

27. МуниципаJь гарантиялар белэн таэмин ителгэн кредитлар hэм кредитлар максатчан
булырга тиеш.

28. Муниципtlль гарантия белэн тээмин ителгэн кредит (займ) акчаларын максатсыз

файдалану факты ачыкJIанган очракта, муниципаль гарантия бирy турында шартнамэдэ
бгrлгелэнгэн йtоклэмэлэрне lтэмэгэн яиса тиешенче yтэмэгэн оч)акта, ilринципаJI hэм
бенефициар Россия Федерациясе законнарындц муниципirль гарантиrI биру турында килешyдэ
билгелэнган жаваrrлылыкка ия.

29 Бенефициарлар билгесез затлар даирэсе булып торса, йоклэмэлэрне тээмин итyдэ
бирелэ торгаЕ муниципаль гарантиянец yзеЕчэлеклэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы
белэн билгелэнэ.

30. Муниципа;rь кьймматле кэгазьлэр эмиссиясе нотия(эсондэ барлыкка килгэн
йоклэмалэр буенча муниципаль гараIIтиялерне бирy hэм \"тэy yзенчэлеклэре Россия
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

31. Муниципi}ль гарантиялэрне биру тертибе hэм шартлары Россия Федерациясе Бюджет
кодексы hэм аныц нигезендэ кабул ителгэн алеге карар белэн билгелэнэ.>;
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14) тубандаге эчтэлекле 15.12 статья остэргэ:

"Статья 15.12. Муниципаль кыймметле кагазьлар

1. Щирлек исеменнэн чыгарылгaн кыйммэтле кэгtlзьлэр муницип€}ль кыйммэтле

кэгазьлар дип т€шьша.

2. Муниципаль кьйммэтле кэгазьлэрнец эмитенты булып жирле администрация тора, ул
пФрлек устчlвы нигезендо муIIиципЕrль бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия.

5. Щирлек тарафынналr чыгарылырга момкин булган мунициflаль къйммэтле кэгазьлэр

торларе hэм аларныц эмиссиясе hэм морэщэгатьлэре тэртибе hэм шартлары Россия

Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ. > ;

15) 16 статьяны тубэндэге редакцияда бэян итэргэ:

кСтатья 16. Щирлек бюдrкетыннан бирела торган бюдrкетара трансфертлар

формалары 

i.*jn*

ЩирлеК бюджетыНнан бюджетара трансфертлар ryбэндэге формада бирела:

муниципz}ль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялар;

Татарстан Республикасы Бюджет кодексыЕьщ 44.10 статьясында билгелэнгэн

очракларда Татарстан Республикасы бюджетыIIа субсидиялэр биру;

башка бюджетара трансфертлар.

РайоН бюджетыНнчш авьШ жирлеге бюджетыНа бюджетара трансфертлар (тезелгэн

килешYпэр Еигезендэ х(ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрЕе хэл итY вэкЕшэтлэренец бер олешен

гill\dэлгэ ашыруга бюджетара тршrсфертлардан тьщ) авьш я(ирлеге щирле yзидарэ оргаЕы

тарафыннан район бюджетыннан авыл щирлеге бюджетына бюджетара трансфертлар биру

кагыйдэларендэ билгелэнгэн шартларны 1тэгэнда бирелэ.

двыЛ щирлеге бюджетыНа Татарстшr РеспубликасЫ бюджеты исабеннэн район
бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар (субвенциlIлэрдэн тыш) , Шуп исэптэн

авыл щирЛекларе бюджетларьша дотациялЭр исэплаy haM биру буенча Татарстшl Республикасы

дэYлэТ хакимияте органнарЫ вэкалэтлэреН fttмэпгэ ашщру очен муниципi}ль районнар
бюджетларына бирелэ торган субвенциялэр, Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44

статьясыЕда карrrпган щирле бюджетларга Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара

трансфертлар бирунец топ шартларын авьш х(ирлеге щирле yзидарэсенеI{ тиошле органы

тарафыннан уrэy шарты белэн бирелэ.

МаксатчаН билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялар hэм ýатпК? бюджетара

трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган х(ирле бюджетлардан бюджетара

трансфертларны биру максатлары, тэртибе hэм шартлары Татарстан Республикасы законнары

hэм (яиса) ýатrrк& норматив хокукый актлары нигезенда кабул ителгэн рйон Советы карарлары

белэн билгелэнэ.>;

16) тубандэге эчталекле 16.1 - 16.З статьялар остэргэ:
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1 б. 1.Статья Щирлек бюджетыннан район бюджетына субсидиялор

1.Щирлек бюйтыннан район бюджетына субсидиялэр Татарстан Республикасы

Бюджет кOдексыныц 44.10 статьясында билгелэнгэн тэртиптэ бирелэ,

2. олеге статьяныц 1 олешендэ клрсэтелгэн бюджетара субсидиялэр Татарстан

РеспубликасЫ олки. муЕиципалЬ рЙонЫ бюджетЫ турындагЫ караР нигезендэ жирлек

бюджетында карала.

16.2.статья Щирлек бюджетыннан муниципаль берамлеклор бюджетларына

субсидиялар

1. Щирлек Советыныц Россия Федерациясе Бюджет кодексы таJIэплэре Еигезендэ кабул

ителэ торган карарларында каралган очракларда hэм тэртигIтэ пФрле эhамияттэге мэсьэJIэлэрне

хэп итy буенча жирле yзидарэ органнары вэкалэтлэрен бапrкарганда барлыкка кипэ торган

чыгыМ йоклэмэлЭрен финаНслашУ максатпаРында х(ирлек бюджетыннан субсидиялэр бирелергэ

момкин.

2. олеге статьяда к!рсэтелган субсидиялэр бирунец максатлары hэм шIартлары яtирлек

советы карары белэн билгелэнган тэртиптэ тозелэ торган яФрле администрациялэр арасында

килешyлэр белан билгелэнэ,

1б.3.СтатьЯ ЩирлеК бюджетыннаН район бюджетына башка бюджетара

трансфертлар

}ЩирпеК СоветЫ карарларьШда караJIГан очракта haM тэртиптэ, Россия Федерациясе

Бюджет кодексы. Татарстан Республикасы Бюджет кодексы hэм тиешле Татарстан

республикасы законнары талэплэренэ TalIHbm кабул ителэ торган норматив хокукый актлар

нигезендэ район бюджетына хФрлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул

исэIIтэн тозеJIгаfl килешYлэр нигезендэ жирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итY

вэкалатлэренец бер олешен гамэлгэ атrrыруга бюджетара трансфертлар бирелергэ момкиЕ,);

17) тубэндэге эчтэлекле 16,4 статья остэргэ:

<Статья 1б.4. )Щирлек алдындагы акчалата йокламалар

1. дкча йеклэмэлэре буенча п{ирлек алдындагы бурыч бульш акча средстволары

суммасы тора, il{ы п(ирлек алдындагы акчалата йокпамэ нигезендэ билгеле бер датага тyлэрга

тиеш.

2. }(ирлекнец финанс активлары

формалаштыра.

хqирлек алдьшда акча йеклэмэлэре буенча талэплэрне

З. Щирлек аJIдындагы акчаJIата йеклэмэлэр буенча бурычны исэптэн тошерy hэм торгызу

кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары hэм тэртибе), Россия Федерациясе Бюджет кодексында

каралган очраклардu" r"r-, районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелано,

4. П{ирлеК z}лдындагЫ акчалата йоклэмэлэрне (акчалата йоклэмэлэр буенча бурычларны)

hэм мондый йоклэмэлэртээмин итлче алыш-бирешлэрне исэпкэ алу, шулай ук кyрсэтеJIгэн

йоклэмэлЭр hэМ килошYлэР буенча таJIоП хокукларын гамэлга ашщру Россия Федерациясе
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Бюджет кодексыныц 9з2 статьясындагы 4 пунктында кYрсэтелгэн тиешле орган яки Россия

Федерациясе Бюджет кодексыныц 9з2 статьясындагы 5 п}.нктында кYрсэтелгэЕ вэкыIэтле зат

тарафышIан гаI\4элгэ ашырыла.

5, Огэр килешt,да башкасы билгепэнмэган булса, жирлек €шдындагы акч,}лата

йоклэмалЭр тиешле сумманЫ щирлеК бюджетьШьщ бердэМ счетына кYчергонЕэЕ соц Yтэлгэн

булып санала.>;

1s) 2з статьядагы 2 пунктныц 8 абзацын тубэндэге родакциядэ бэян итэргэ:

(муниципtшь эчке бурьгчrrыц иц югары чиге hэм (яисэ) муЕиципаJIь тышкы бурычныц иц

югары чиго, чират:гагы финанс елыннан hэм план чорыньщ hэр елыннiш соц килэ торган елныц

1 гыйнваРына торЫшы буенЧа, шуЛ исэптэН муниципалъ гараЕтиJIJIэр буенча бурычныц иц

югары чиге кlрсэтелеII;

|g)24сТаТЬяДа7абзацныТYбандэгереДакцияДэбэяниТэргэ:

(муниципt}ль эчке бурьтчньщ иц югары чиге hэм (яисэ) муници11аль тышкы бурычньщ иц

югары чиге, чираттагы финанс елыннан haM плаrr чорыныц hэр елыннiш{ соц,килэ торган елньщ

1гыйнварына;>.

2 Статья

1. Чуаш Борнае авыл хtирлеге Советыныц ктатарстан Республикасы олки мунициIIаль

районы Чуаш Борнае авыл х{ирлегендэ бюджет тозелеше haM бюджет процессы турындагы

Еигезлэмэне распау турындu2Ь14 
"оrr"rц 

З0 декабреЕдэге 36 номерлы карары (элеге карар

редакциясендЪ) 20i0 
-елга 

hэм 2021, 2022 еллар 
''лан 

чорына бюджеттан башлiш щирлек

бюдхсетын тозегондэ hэм угэгэндэ барлыкка килэ торган хокук монасабэтпэренэ карата

купланы.па,

2. олеге карарны олки муниципаjIь рйоныньщ рэсми htф://alkeevskiy.tatarstan,ru,

сайтында бастырып чыгарырга,

Элки м},нициш€шь рйоны
Чуаш Борнае авыл жирлеге Советы рэисе: Зарипов И.Г.
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