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                         Бюджет процессы турындагы нигезләмәне раслау хакында  

Яковлево авыл җирлегендә  

Алабуга муниципаль районы 

 

Бюджет законнарындагы ҥзгҽрешлҽр нигезендҽ Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлеге Советы ТР Алабуга 

муниципаль районы Яковлево авыл җирлеге Советы тарафыннан кертелгҽн. 

 

 

Карар: 

 

1. «Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлегендҽ бюджет 

процессы турында» Нигезлҽмҽне (1 нче кушымта) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Яковлево 

авыл җирлеге Советының 2011 елның 15 июнендҽге 27 номерлы «Алабуга 

муниципаль районы Яковлево авыл җирлегендҽ бюджет процессы 

турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында» карары гамҽлдҽн чыгарырга. 

3. Ҽлеге карар, ҥз көченҽ керҥнең башка вакытлары билгелҽнгҽн 

нигезлҽмҽ пунктларыннан тыш, рҽсми басылып чыккан көненнҽн ҥз көченҽ 

керҽ:  

27 статьяның 3, 4 пунктлары; 28 статьяның 1,2 пунктлары; 30 

статьяның 1,2,3,5,7,11 пунктлары; 33, 34 статьялар 2020 елның 1 

гыйнварыннан ҥз көченҽ керҽ; 

28 статьяның 4 пункты; 30 статьяның 6,8,9,12 пунктлары; 31 

статьяның 3 пункты 2021 елның 1 гыйнварыннан ҥз көченҽ керҽ. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

 

Рҽис                                                                   О. В. Козырева   
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Кушымта № 1 

Совет карарына 

 Яковлево авыл җирлеге № 180  

18.11. 2019  

 

 

Эш 

Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлегендә бюджет 

процессы турында 

 

Башлыгы 1. Гомуми нигезләмәләр 

 

«Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлегендҽ бюджет 

процессы турында» нигезлҽмҽ җирлек бюджетын төзҥ, карау, раслау, ҥтҽҥ 

һҽм аның ҥтҽлешен тикшереп тору барышында, шулай ук җирлекнең 

муниципаль бурыч алуларын гамҽлгҽ ашыру, бюджет хисабын гамҽлгҽ 

ашыру, бюджет хисабын төзҥ, карау һҽм раслау барышында барлыкка килҽ 

торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала. 

 

Мәкалә 1. Җирлектҽ бюджет процессының хокукый нигезе 

 

1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, "Россия Федерациясендҽ җирле 

ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарҽ турында" 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы, җирлек уставы, шулай ук Россия 

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы бюджет законнарының башка 

нормалары нигезендҽ эшлҽнде. 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган терминнар һҽм төшенчҽлҽр, 

ҽлеге статьяның 1 өлешендҽ кҥрсҽтелгҽн норматив хокукый актлардагы кебек 

ҥк, мҽгънҽдҽ кулланыла. 

 

Мәкалә 1. Җирлек бюджетының хокукый рҽвеше 

 

1. Җирлек бюджеты һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисап авыл җирлеге 

Советының муниципаль норматив хокукый акты рҽвешендҽ өч елга 

(Чираттагы финанс елына һҽм план чорына) эшлҽнҽ һҽм раслана. Җирлек 

бюджеты проекты Чираттагы финанс елына төзелҽ һҽм раслана икҽн, җирлек 

башкарма комитеты җирлекнең уртача сроклы финанс планын эшли һҽм 

раслый. 

2. Авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турындагы карары, ҽгҽр 

Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм (яисҽ) җирлек бюджеты 



турында карарда башкасы каралмаган булса, финанс елының 1 

гыйнварыннан ҥз көченҽ керҽ һҽм 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була. 

3. Авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты һҽм җирлек бюджеты 

ҥтҽлеше турындагы хисапны раслау турындагы карарлары, аңа законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кул куелганнан соң, җиде көннҽн дҽ соңга калмыйча, 

рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш. 

4. Җирлек бюджеты (җирле бюджет) муниципаль берҽмлекнең чыгым 

йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ өчен билгелҽнгҽн. 

Муниципаль берҽмлекнең чыгым йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ өчен акчалар 

булдыруның һҽм аларны тотуның башка рҽвешлҽрен җирле ҥзидарҽ 

органнары тарафыннан куллану рөхсҽт ителми. 

5. Җирлек бюджеты проекты һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисап авыл 

җирлеге Советының муниципаль хокукый актында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

халык алдында тыңлауларга чыгарыла. 

 

Мәкалә 3 Авыл җирлегендҽ бюджетара җайга салу 

 

1. Бюджетара мөнҽсҽбҽтлҽр-бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу, 

бюджет процессын оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча гавами-

хокукый оешмалар арасында ҥзара мөнҽсҽбҽтлҽр. 

2. Җирлек бюджетына бюджетара трансфертлар район бюджетыннан 

формада бирелҽ: 

җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽҥгҽ дотациялҽр; 

Республикасы Бюджет Кодексының 133 һҽм 140 статьяларында һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.6 статьясында 

билгелҽнгҽн очракларда субвенциялҽр бирҥ тҽртибен раслау турында " 

2013 елның 16 октябрендҽге 79-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы; 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына субсидиялҽр;  

башка бюджетара трансфертлар.  

3. Җирлек бюджетына район бюджетыннан бюджетара трансфертлар 

(төзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ 

вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ ашыруга бюджетара трансфертлардан 

тыш) җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан җирлек бюджетларына район 

бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирҥ кагыйдҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн 

шартларны ҥтҽгҽндҽ бирелҽ. 

4. Җирлеклҽр бюджетларына дотациялҽр исҽплҽҥ һҽм бирҥ буенча 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнары вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру өчен муниципаль район бюджетына бирелҽ торган субвенциялҽрдҽн 

(субвенциялҽрдҽн тыш) җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексының 44 статьясында каралган җирле 

бюджетларга бюджетара трансфертлар бирҥнең төп шартларын ҥтҽҥ шарты 

белҽн бирелҽ. 

5. Җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽҥгҽ район 

бюджетыннан дотациялҽр район Советының Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ 

кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актлары нигезендҽ җирлеккҽ бирелҽ 

6. Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидиялҽр Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 

статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ. Бюджетара субсидиялҽр 



Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы 

нигезендҽ җирлек бюджетында карала. 

7. Авыл җирлеге Советы карарларында каралган очракларда һҽм 

тҽртиптҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ башка муниципаль берҽмлеклҽр 

бюджетларына җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ буенча җирле 

ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен башкарганда барлыкка килҽ торган чыгым 

йөклҽмҽлҽрен финанслашу максатларында җирлек бюджетыннан 

субсидиялҽр бирелергҽ мөмкин.  Субсидиялҽр бирҥнең максатлары һҽм 

шартлары авыл җирлеге Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелҽ 

торган башкарма комитетлар арасында килешҥлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

8. Авыл җирлеге Советының Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ кабул ителҽ 

торган муниципаль хокукый актларында каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ 

муниципаль район бюджетына төзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ 

ашыруга җирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелергҽ 

мөмкин. 

9. Авыл җирлеге Советының Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ кабул ителҽ 

торган муниципаль хокукый актларында каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ 

муниципаль район бюджетына төзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ 

ашыруга җирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар бирелергҽ 

мөмкин. 

 

Мәкалә 4 Бюджет классификациясе 

 

1. Җирлек бюджетын төзҥ һҽм ҥтҽҥ, бюджет хисаплылыгын төзҥ Россия 

Федерациясендҽ билгелҽнгҽн бюджет классификациясе нигезендҽ 

башкарыла. 

2. Җирлекнең финанс органы бюджет законнары нигезендҽ җирле 

бюджет чыгымнарының максатчан статьялары исемлеген һҽм кодларын 

билгели. 

3. Бюджет керемнҽренең Баш администраторлары Исемлеге (подвиды) 

авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турында карары белҽн раслана. 

Җирлекнең финанс органы Баш администраторлары-җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм (яки) алар карамагындагы казна учреждениелҽре булган 

керемнҽр төрлҽре буенча ярдҽмче кодлар исемлеген раслый. 

Җирлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥчелҽр Исемлеге авыл җирлеге 

Советы карары белҽн җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасы составында билгелҽнҽ. 

Бюджет чыгымнарының төрлҽре бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре, максатчан 

статьялары (муниципаль программалар һҽм эшчҽнлекнең программалы 

булмаган юнҽлешлҽре), төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре) Исемлеге 

Ведомство структурасы составында бюджет турында авыл җирлеге Советы 

карары белҽн йҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн 

очракларда җыелма бюджет язмасы белҽн раслана. 



Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының статьялары һҽм төрлҽре 

исемлеге авыл җирлеге Советының бюджет кытлыгын финанслау 

чыганакларын раслаганда җирлек бюджеты турында карары белҽн раслана. 

 

Мәкалә 5. Җирлекнең бюджет процессы принциплары һҽм этаплары 

 

1. Авыл җирлегендҽ бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы белҽн билгелҽнгҽн Россия Федерациясе бюджет системасы 

принципларына нигезлҽнҽ. 

2. Бюджет процессының төп этаплары булып тора: 

1) җирлек бюджеты проектын төзҥ; 

2) җирлек бюджетын карау һҽм раслау; 

3) җирлек бюджеты ҥтҽлеше; 

4) җирлек бюджеты ҥтҽлешен контрольдҽ тоту; 

5) бюджет исҽбен гамҽлгҽ ашыру; 

6) бюджет хисаплылыгын төзҥ, тикшерҥ, карау һҽм раслау. 

 

Мәкалә 6. Бюджет процессында катнашучылар 

 

1. Бюджет процессында катнашучылар булып торалар: 

1) авыл җирлеге Советы; 

2) җирлек башлыгы; 

3) җирлек башкарма комитеты; 

4) җирлекнең Контроль-хисап органы; 

5) җирлекнең финанс органы; 

6) бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр, бҥлҥчелҽр; 

7) бюджет керемнҽре Баш администраторлары, администраторлары; 

8) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары (администраторлары)); 

9) бюджет акчаларын алучылар. 

2. Бюджет процессында катнашучыларның бюджет вҽкалҽтлҽре 

ҥзенчҽлеклҽре бюджет законнары, җирлек уставы һҽм муниципаль хокукый 

актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 

Мәкалә 7. Авыл җирлеге Советының бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

1. Авыл җирлеге Советы: 

1) җирлек бюджеты проектын карый, җирлек бюджетын раслый, 

җирлекнең ҥсеш планнарын һҽм программаларын кабул итҽ, җирле 

бюджет ҥтҽлеше турында еллык хисап раслый, җирлек бюджеты 

турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертҽ; 

2) җирлек бюджеты ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы органнарның 

хокукый статусын формалаштыра һҽм билгели;; 

3) җирлек бюджеты белҽн берлектҽ җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽрен 

раслый; 

4) муниципаль бурыч буенча өстҽмҽ чиклҽҥлҽр раслый; 

5) җирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирҥ кҥлҽмен һҽм 

шартларын раслый; 

6) җирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны, шул 

исҽптҽн төзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне 



хҽл итҥ вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ ашыруга бюджетара 

трансфертларны билгели;; 

7) Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты 

проектын караганда (Чираттагы финанс елына һҽм план чорына) 

муниципаль гарантиялҽр кҥлҽмен билгелҽҥ һҽм бирҥ тҽртибе турында 

Карар кабул итҽ); 

8) муниципаль берҽмлекнең муниципальара хезмҽттҽшлек 

оешмаларында катнашу тҽртибен билгели; 

9) җирлек бюджетыннан муниципальара характердагы җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ өчен бюджетара трансфертларны кҥчерҥ 

һҽм куллану максатларын һҽм тҽртибен раслый; 

10) муниципаль җирлектҽге мөлкҽт белҽн идарҽ итҥ һҽм идарҽ итҥ 

тҽртибен, муниципаль предприятиелҽрне төзҥ, ҥзгҽртеп кору һҽм бетерҥ 

турында карарлар кабул итҥ тҽртибен, шулай ук муниципаль 

предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр хезмҽтлҽренҽ тарифларны билгелҽҥ, 

федераль законнарда каралган очраклардан тыш, эшлҽр башкару турында 

карарлар кабул итҥ тҽртибен билгели.; 

11) җирлек бюджетына муниципаль казна учреждениелҽре 

тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган тҥлҽҥле хезмҽтлҽрдҽн керемнҽрне 

җибҽрҥнең тҽртибен һҽм кҥлҽмен билгели, муниципаль унитар 

предприятиелҽр тарафыннан җирле бюджетка ел саен салымнар һҽм 

мҽҗбҥри башка тҥлҽҥлҽр керткҽннҽн соң калган табыш өлешенең 

тҽртибен, кҥлҽмнҽрен һҽм срокларын билгели; 

12) җирле салымнарны һҽм җыемнарны билгели, алар буенча 

ставкаларның кҥлҽмнҽрен билгели һҽм аларны тҥлҽҥ буенча салымнар һҽм 

җыемнар турында федераль законнар тарафыннан бирелгҽн хокуклар 

кысаларында ташламалар бирҽ; 

13) федераль законнар һҽм Россия Федерациясе субъектлары 

законнары нигезендҽ муниципаль район бюджетына кҥчерелергҽ тиешле 

аерым салым булмаган керемнҽрдҽн авыл җирлеклҽре бюджетларына 

керемнҽр кҥчерҥ нормативларын билгели.; 

14) җирлекнең контроль-хисап органнарын төзи, аларның составын 

раслый; 

15) җирлек бюджетының ҥтҽлешен, бюджеттан тыш фондларның, 

җирлекнең ҥсеш программаларының кулланылышын, җирлекнең 

башкарма комитеты эшчҽнлеген контрольдҽ тота;; 

16) Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм бюджет законнарының 

башка хокукый актлары, авыл җирлеге Уставы, башка муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ бҥтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

Мәкалә 8. Җирлек башлыгының бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

1. Җирлек башлыгы җирлек Советы итеп сайлана һҽм аның рҽисе 

вҽкалҽтлҽрен башкара. 

Авыл җирлеге башлыгы: 

1) муниципаль берҽмлекнең башка муниципаль берҽмлеклҽрнең 

җирле ҥзидарҽ органнары, дҽҥлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм 

оешмалар белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрендҽ, ышанычнамҽсез, муниципаль берҽмлек 

исеменнҽн эш итҽ; 



2) авыл җирлеге Советы эшен оештыра, авыл җирлеге Советы 

сессиялҽрен чакыра һҽм аларга рҽислек итҽ; 

3) муниципаль берҽмлек уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ авыл 

җирлеге Советы тарафыннан кабул ителгҽн норматив хокукый актларга 

имза сала һҽм халыкка җиткерҽ; 

4) авыл җирлеге Советы эшчҽнлеген тҽэмин итҥ һҽм карап тоту өчен 

җирлек бюджетында каралган чыгымнар буенча бҥлҥче булып тора; 

5) җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ вҽкалҽтлҽрен һҽм федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн җирле ҥзидарҽ органнарына тапшырылган 

аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ; 

6) җирлек башлыгы аларны ҥткҽрҥ инициативасы белҽн чыккан 

очракта, халык алдында тыңлаулар билгели; 

7) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн 

муниципаль берҽмлеклҽр башлыклары вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн башка 

вҽкалҽтлҽрне, шулай ук җирлек уставы, авыл җирлеге Советы карарлары 

һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн җирлек башлыгы компетенциясенҽ кертелгҽн 

башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

Авыл җирлеге Советы Рҽисе-җирлек башлыгы: 

- авыл җирлеге советы утырышларын ҽзерлҽҥ, шул исҽптҽн җирлек 

бюджеты белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча да, җитҽкчелек итҽ;; 

- авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турындагы карары 

проектын профильле депутатлар комиссиясенҽ, шулай ук бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥ 

өчен контроль-хисап органына җибҽрҽ.; 

- тиешле бҽялҽмҽлҽрне алганнан соң, авыл җирлеге Советы тарафыннан 

җирлек бюджеты турында карар проектын карауга кабул итҥ яки аны җирлек 

башкарма комитетына эшлҽп бетерҥ өчен кире кайтару турында Карар кабул 

ителҽ; 

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм җирлек уставы нигезендҽ 

башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ. 

 

Мәкалә 9. Җирлек Башкарма комитетының бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

Җирлекнең башкарма комитеты: 

1) план чорына авыл җирлегенең социаль-икътисадый ҥсеше фаразын 

эшлҽҥне гамҽлгҽ ашыра;; 

2) җирлекнең комплекслы социаль-икътисадый ҥсеше планнары һҽм 

программалары проектларын эшли;; 

3) җирлек Советы раславына кирҽкле документлар һҽм материаллар 

белҽн җирлек бюджеты проектын кертҽ; 

4) җирлек бюджетының ҥтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын төзҥне 

тҽэмин итҽ, җирлек бюджетының ҥтҽлеше турында еллык хисапны авыл 

җирлеге Советы раславына тапшыра; 

5) законнар нигезендҽ юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ 

субсидиялҽрдҽн тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга - товар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ тҽртибен, 

шартларын билгели; 

6) Башкарма комитетның финанс ресурслары белҽн эш итҽ; 

7) җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бару тҽртибен 

билгели; 



8) расланган бюджет нигезендҽ ҥз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирлек 

акчалары белҽн эш итҽ; 

9) законнар нигезендҽ казна учреждениелҽре булмаган башка 

коммерциягҽ карамаган оешмаларга субсидиялҽр бирҥ тҽртибен, 

шартларын һҽм кҥлҽмен раслый; 

10) муниципаль учреждениелҽр хезмҽт кҥрсҽтҥлҽренҽ тарифларны 

билгели; 

11) авыл җирлеге Советы карарлары нигезендҽ муниципаль эчке 

бурыч алулар муниципаль берҽмлек исеменнҽн кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

чыгару юлы белҽн муниципаль эчке бурыч алуларны, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ җирле бюджетка Россия 

Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан һҽм 

муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре барлыкка килҽ торган кредит 

оешмаларыннан җҽлеп ителгҽн кредитлар алуны, муниципаль мөлкҽтне 

залогка тапшыруны һҽм муниципаль гарантиялҽрне бирҥне гамҽлгҽ ашыра; 

җирлек бюджетына муниципаль бурыч алулар җҽлеп итҥ турында 

шартнамҽлҽр төзи;; 

12) муниципаль йөклҽмҽне формалаштыру тҽртибен билгели, бюджет 

һҽм автоном учреждениелҽр өчен, чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына бюджет расланганда (бюджет проектын төзегҽндҽ төгҽллҽштереп), 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет расланганда (бюджет 

проектын төзегҽндҽ) бер елга кадҽр вакытка муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр кҥлҽмен билгели, муниципаль йөклҽмҽнең ҥтҽлешен 

контрольдҽ тоту тҽртибен, муниципаль йөклҽмҽнең ҥтҽлеше турындагы 

хисапка карата талҽплҽрне, физик яисҽ юридик затлар тарафыннан тиешле 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр өчен тҥлҽҥгҽ физик һҽм (яисҽ) юридик затлар 

тарафыннан (икенче абзац 2013 елның 16 октябрендҽге 79-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ) яисҽ Россия Федерациясе 

законнарында билгелҽнгҽн очракларда кҥрсҽтелгҽн бҽялҽрне (тарифлар) 

билгелҽҥ тҽртибе муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) 

бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽмен билгели, җирле бюджет акчалары 

исҽбеннҽн муниципаль йөклҽмҽне ҥтҽҥне финанс белҽн тҽэмин итҥ 

тҽртибен билгели; 

13) расланган бюджет акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла торган 

муниципаль программаларны (ярдҽмче программаларны) раслый, аларны 

гамҽлгҽ ашыру срокларын билгели, муниципаль программаларны эшлҽҥ 

һҽм аларны формалаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру турында карарлар кабул 

итҥ тҽртибен билгели; 

14) муниципаль бюджет һҽм автоном учреждениелҽр булдыра, 

аларның эшчҽнлеген финанслау, муниципаль учреждениелҽрне ҥзгҽртеп 

кору һҽм бетерҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҽ, шартнамҽ нигезендҽ билгели һҽм 

аларның җитҽкчелҽрен билҽгҽн вазыйфаларыннан азат итҽ; 

15) авыл җирлеге Советы карары нигезендҽ муниципаль заказ 

формалаштыра, җирлекнең матди һҽм финанс чараларын кулланып, 

җирлек ихтыяҗлары өчен эшлҽргҽ заказ бирҥче булып тора; 

16) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары 

нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽҥлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра; 

17) Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексы, бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы башка 



муниципаль хокукый актлар, җирлек уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн 

билгелҽнгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

Мәкалә 6. Җирлекнең Контроль-хисап органының бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

1. Җирлекнең контроль-хисап органы җирлек Советы тарафыннан 

төзелҽ. 

2. Җирлекнең контроль-хисап органы эшчҽнлеге һҽм оештыру тҽртибе 

2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы "Россия Федерациясе 

субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап 

органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары 

турында" Федераль закон, 2003 елның 6 октябрендҽге Федераль закон белҽн 

билгелҽнҽ. № 131-ФЗ номерлы федераль закон оештыруның гомуми 

принциплары Турында "һҽм җирле ҥзидарҽ" Россия Федерациясе, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы, башка федераль законнар һҽм бҥтҽн Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары, муниципаль норматив хокукый 

актлары. Федераль законнарда билгелҽнгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ 

җирлекнең Контроль-хисап органы эшчҽнлеген һҽм оештыруны хокукый 

җайга салу шулай ук Татарстан Республикасы законнары белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла. 

3. Авыл җирлеге советы Алабуга муниципаль районы Контроль-хисап 

палатасына җирлекнең тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру 

буенча Контроль-хисап органы вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында Алабуга 

муниципаль районы Советы белҽн килешҥ төзергҽ хокуклы. 

 

11 Статья. Җирлекнең финанс органының бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

1. Җирле ҥзидарҽнең финанс органы җирлек Советы тарафыннан төзелҽ 

һҽм бюджет законнары, бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган 

муниципаль норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн бюджет вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыручы муниципаль берҽмлек территориясендҽ бердҽм финанс һҽм 

салым сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыра торган функциональ орган булып тора. 

2. Җирлекнең финанс органы: 

1) җирлек бюджеты проектын һҽм урта сроклы финанс планын төзҥне 

тормышка ашыра;; 

2) җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасын төзи һҽм 

төгҽллҽштерҽ; 

3) баш бҥлҥчелҽрдҽн, бҥлҥчелҽрдҽн һҽм акча алучыларның җирлек 

бюджеты проектын һҽм җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисапны 

төзҥ өчен кирҽкле материалларны ала; 

Җирлекнең финанс органы Баш администраторлары-җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм (яки) алар карамагындагы казна учреждениелҽре булган 

керемнҽр төрлҽре буенча ярдҽмче кодлар исемлеген раслый. 

Бюджет керемнҽренең баш администраторларының составы һҽм (яисҽ) 

функциялҽре ҥзгҽргҽн, шулай ук бюджет керемнҽре классификациясенең 

кодлары структурасын билгелҽҥ һҽм бирҥ принциплары ҥзгҽргҽн 

очракларда, бюджет керемнҽренең Баш администраторлары исемлегенҽ, 

шулай ук аларга беркетелгҽн бюджет керемнҽрен классификациялҽҥнең 

кодлары составына, бюджет турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ генҽ, 

җирлек финанс органының норматив хокукый акты нигезендҽ, җирлек 



бюджеты турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җирлек финанс 

органының норматив хокукый акты нигезендҽ кертелҽ; 

5) бюджет чыгымнарының максатчан статьялары исемлеген һҽм 

кодларын, ҽгҽр Россия Федерациясе Бюджет кодексында башкасы 

каралмаган булса, билгели; 

6) муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥне тҽэмин итҽ; 

7) җирлекнең башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ чыгым 

йөклҽмҽлҽре реестрын алып бара, җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре 

реестрын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгына тапшыра; 

8) муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып баруны гамҽлгҽ ашыра. 

Муниципаль бурыч китабына муниципаль берҽмлекнең бурыч 

йөклҽмҽлҽре кҥлҽме, аларның барлыкка килҥ һҽм ҥтҽлҥ даталары, 

йөклҽмҽлҽрне тҽэмин итҥ рҽвешлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук 

составы, аны муниципаль бурыч китабына кертҥ тҽртибе һҽм вакыты 

җирлек башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ торган башка 

мҽгълҥмат кертелҽ; 

9) касса планын төзҥ һҽм алып бару тҽртибен, шулай ук бюджет 

акчаларын баш бҥлҥчелҽр, бюджет керемнҽренең Баш администраторлары, 

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

тарафыннан касса планын төзҥ һҽм алып бару өчен кирҽкле 

белешмҽлҽрнең составын һҽм срокларын билгели; 

10) бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрнең (бҥлҥчелҽрнең) бюджет 

язмаларын төзҥ һҽм алып бару тҽртибен, аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥне дҽ 

кертеп, билгели; бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча 

бюджет ассигнованиелҽре исҽбеннҽн ҥтҽлергҽ тиешле акчалата 

йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне санкциялҽҥ;; 

11) бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру методикасын һҽм 

тҽртибен билгели; 

12) бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ, бҥлҥчегҽ һҽм алучыга карата 

финанслауның иң чик кҥлҽмнҽрен бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрне, 

бҥлҥчелҽрне һҽм алучыларны финанслауга гаризалар нигезендҽ билгели; 

13) җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ, агымдагы финанс елына (агымдагы 

финанс елына һҽм план чорына) бюджет турында Совет карарына 

ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җирлек бюджеты ҥтҽгҽндҽ расланган керемнҽрнең 

гомуми кҥлҽменнҽн фактта артык алынган керемнҽрне муниципаль бурыч 

алуларга, муниципаль бурычны тҥлҽҥгҽ, шулай ук муниципаль 

берҽмлекнең гавами норматив йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ Россия Федерациясе 

Бюджет Кодексының 217 статьясындагы 3 пунктында каралган кҥлҽмдҽ 

бюджет ассигнованиелҽре җитмҽгҽн очракта, аларны ҥтҽҥгҽ каралган 

бюджет ассигнованиелҽре җитмҽгҽн очракта, җирле ҥзидарҽ органнары 

тарафыннан; 

14) җирлек бюджеты ҥтҽлешенҽ касса хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ бердҽм 

бюджет счетларына идарҽ итҽ; 

15) башкарма документларны һҽм казна акчалары исҽбеннҽн 

тҥлҽтҥлҽр турында суд карарларын ҥтҽҥгҽ бҽйле башка документларны 

исҽпкҽ алып бара һҽм саклауны гамҽлгҽ ашыра; 

16) җирлекнең бюджет хисабын төзи һҽм төзи;; 

17) җирлек бюджеты акчаларын алучыларның бюджет акчалары, 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторларының 



акчалары белҽн операциялҽрне, шулай ук бюджет кредитларын 

алучыларның, бюджет инвестициялҽренең һҽм муниципаль 

гарантиялҽрнең бҥлеп бирҥ, алу, максатчан файдалану һҽм бюджет 

акчаларын кире кайтару шартларын ҥтҽҥне контрольдҽ тота;; 

18) ҥзенҽ караган бюджет акчаларын алучылар һҽм бҥлҥчелҽр 

исемлеген төзи; 

19) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитын төп эш бирҥчелҽр, бҥлҥчелҽр һҽм 

акча алучылар өчен билгели; 

20) бюджет ассигнованиелҽрен һҽм (яисҽ) бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитларын бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ җиткерҥ тҽртибен 

билгели; 

21) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, Федераль салым 

хезмҽте, Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарҽсе 

белҽн бюджет мҽсьҽлҽлҽре буенча ҥзара хезмҽттҽшлекне гамҽлгҽ ашыра; 

22) Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-

икътисадый ҥсеш фаразын эшлҽҥдҽ катнаша; 

23) адреслы инвестицион программаны төзҥдҽ катнаша; 

24) агымдагы финанс елы тҽмамланганда бюджет акчаларын 

алучыларны Чираттагы финанс елының гыйнварында Россия 

Федерациясендҽ эш булмаган бҽйрҽм көннҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру һҽм 

эшчҽнлек өчен кирҽкле кулдагы акчалар белҽн тҽэмин итҥ тҽртибен 

билгели; 

Җирлекнең финанс органы Баш администраторлары-җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм (яки) алар карамагындагы казна учреждениелҽре булган 

керемнҽр төрлҽре буенча ярдҽмче кодлар исемлеген раслый. 

16) Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм бюджет законнарының 

башка хокукый актлары, авыл җирлеге Уставы, башка муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ бҥтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

3. Җирлекнең финанс органының аерым бюджет вҽкалҽтлҽре җирлек 

башкарма комитеты һҽм муниципаль район Башкарма комитеты арасындагы 

килешҥ нигезендҽ муниципаль районның финанс органы тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырылырга мөмкин. 

 

Мәкалә 12. Бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

1. Бюджет средстволарын баш бҥлҥчелҽр һҽм бҥлҥчелҽр Исемлеге 

җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы белҽн билгелҽнҽ, 

ул авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турында карары белҽн 

раслана. 

2. Бюджет средстволарын баш бҥлҥче: 

1) расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары нигезендҽ бюджет акчаларын файдалануның нҽтиҗҽлелеген, 

адреслылыгын һҽм максатчан характерын тҽэмин итҽ;; 

18) ҥзенҽ караган бюджет акчаларын алучылар һҽм бҥлҥчелҽр 

исемлеген төзи; 

3) расланган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет 

ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ ҥтҽлергҽ тиешле чыгым йөклҽмҽлҽре 

реестрын алып бара; 

4) җирлек бюджетының тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамҽлгҽ 

ашыра, бюджет ассигнованиелҽренең нигезлҽнҥен тҽшкил итҽ; 



5) бюджет язмасын төзи, раслый һҽм алып бара, бюджет 

ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽренең лимитларын ведомство 

карамагындагы эш бирҥчелҽргҽ һҽм бюджет акчаларын алучыларга бҥлҽ 

һҽм җирлек бюджетының тиешле өлешен ҥти.; 

6) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын Формалаштыру һҽм ҥзгҽртҥ 

буенча тҽкъдимнҽр кертҽ; 

7) җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һҽм ҥзгҽртҥ буенча 

тҽкъдимнҽр кертҽ; 

8) казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын 

алучыларның бюджет сметаларын раслау тҽртибен билгели; 

9) муниципаль биремнҽр төзи һҽм раслый; 

10) башка бюджетара трансфертларны, шартларны, максатларны һҽм 

тҽртиплҽрне алучылар тарафыннан ҥтҽҥне тҽэмин итҽ; 

11) тҥбҽндҽгелҽрне гамҽлгҽ ашыра:: 

 чыгымнар буенча Эчке стандартларны һҽм бюджетны төзҥ һҽм ҥтҽҥ 

процедураларын ҥтҽҥ, бюджет хисаплылыгын төзҥ һҽм бюджет исҽбен 

алып бару буенча бюджет акчаларын баш бҥлҥче һҽм Аңа буйсынучы 

бюджет акчаларын алучылар тарафыннан бюджет акчаларын алып бару; 

бюджет чараларын куллануның нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген 

арттыру буенча чаралар ҽзерлҽҥ һҽм оештыру;  

12) бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет Хисабын 

формалаштыра; 

13) муниципаль берҽмлек исеменнҽн аңа буйсынган бюджет 

акчаларын алучыларның акчалата йөклҽмҽлҽре буенча җавап бирҽ;; 

14) муниципаль берҽмлеккҽ карата дҽгъвалар буенча җавап бирҥче 

вҽкиле буларак муниципаль берҽмлек исеменнҽн судта чыгыш ясый: 

а) җирле ҥзидарҽ органнарының яисҽ бу органнарның вазыйфаи 

затларының законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) нҽтиҗҽсендҽ физик затка 

яисҽ юридик затка ведомстводан, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органнары 

актларын чыгару нҽтиҗҽсендҽ, законнарга туры килми торган зыянны 

каплау турында; 

б) казна учреждениесе булып торучы бюджет акчаларын алучыга 

җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары җитҽрлек булмаганда, аның 

акчалата йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ өчен тапшырыла торган бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары җитҽрлек булмаганда;; 

15) Россия Федерациясе законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

3. Бюджет чараларын бҥлҥче: 

1) җирлек бюджетының тиешле чыгымнарын планлаштыра;; 

5) бюджет язмасын төзи, раслый һҽм алып бара, бюджет 

ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽренең лимитларын ведомство 

карамагындагы эш бирҥчелҽргҽ һҽм бюджет акчаларын алучыларга бҥлҽ 

һҽм җирлек бюджетының тиешле өлешен ҥти.; 

3) бюджет язмасын Формалаштыру һҽм ҥзгҽртҥ буенча ҥз 

карамагындагы бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ тҽкъдимнҽр кертҽ; 

4) бюджет акчаларын баш бҥлҥче тарафыннан билгелҽнгҽн очракта 

һҽм тҽртиптҽ бюджет акчаларын баш бҥлҥченең ҥз карамагындагы аерым 

бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 



13 Статья 13 . Җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторы 

 

1. Җирлек бюджеты керемнҽренең баш администраторларының бюджет 

вҽкалҽтлҽре җирле ҥзидарҽ органнары һҽм (яисҽ) алар карамагындагы казна 

учреждениелҽре булып торучы һҽм аларның вҽкалҽтлҽре җирлек башкарма 

комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм авыл җирлеге Советы 

тарафыннан расланган җирлек бюджеты турында карар белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторы 

1) җирлек бюджеты керемнҽре администраторлары исемлеген төзи;; 

2) урта сроклы финанс планын һҽм (яки) җирлек бюджеты проектын 

төзҥ өчен кирҽкле белешмҽлҽр бирҽ;; 

3) җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторының бюджет 

хисабын төзи һҽм тапшыра;; 

4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽре 

чыганаклары исемлеге нигезендҽ бюджет керемнҽре чыганаклары 

реестрын алып бара; 

5) керемнҽр буенча Эчке стандартларны һҽм бюджетны төзҥ һҽм ҥтҽҥ 

процедураларын ҥтҽҥгҽ, бюджет хисаплылыгын төзҥгҽ һҽм бюджет исҽбен 

алып баруга юнҽлдерелгҽн эчке финанс контролен гамҽлгҽ ашыра;; 

6) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ 

кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге 

Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

3. Бюджет керемнҽре администраторы: 

1) бюджетка, пеняларга һҽм алар буенча штрафларны исҽплҽҥ, исҽпкҽ 

алу һҽм аларның дөреслегенҽ, тулы һҽм ҥз вакытында башкарылуын 

контрольдҽ тота;; 

2) бюджетка, пеняларга һҽм штрафларга тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны 

тҥлҽтҥне гамҽлгҽ ашыра; 

3) бюджетка артык тҥлҽнгҽн (алынган) тҥлҽҥлҽрне, пеняларны һҽм 

штрафларны, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган 

өчен процентларны һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн 

процентларны кире кайтару турында Карар кабул итҽ һҽм, Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кире 

кайтаруны гамҽлгҽ ашыру өчен, Федераль казначылык органына йөклҽмҽ 

бирҽ.; 

4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тҥлҽҥлҽрне 

зачет (төгҽллҽштерҥ) турында Карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык 

органына хҽбҽрнамҽ тапшыра; 

5) муниципаль хезмҽтлҽр өчен физик һҽм юридик затлар тарафыннан 

акча тҥлҽҥ өчен, шулай ук җирлек бюджеты керемнҽрен формалаштыру 

чыганагы булган башка тҥлҽҥлҽр өчен кирҽкле мҽгълҥматны "Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында" 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртип 

нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турында Дҽҥлҽт Мҽгълҥмат 

Системасына бирҽ;"; 

6) бюджет керемнҽренең баш администраторы тарафыннан 

билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ җирлек бюджеты керемнҽренең баш 

администраторына җирлек бюджеты керемнҽренең тиешле баш 



администраторы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле белешмҽлҽрне 

һҽм бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра.; 

6) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ 

кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге 

Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

14 Статья 14. Җирлекнең бюджет вҽкалҽтлҽре 

 

1. Бюджет акчаларын алучы: 

1) финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын төзи һҽм аны башкара; 

2) җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм (яисҽ) бюджет 

ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итҽ һҽм (яисҽ) 

ҥти; 

3) ҥзенҽ каралган бюджет ассигнованиелҽреннҽн файдалануның 

нҽтиҗҽлелеген, максатчан характерын тҽэмин итҽ; 

4) бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ (бҥлҥчегҽ) бюджет язмасын 

ҥзгҽртҥ буенча тиешле тҽкъдимнҽр кертҽ; 

5) бюджет исҽбен алып бара йҽ ҽлеге вҽкалҽтне башка муниципаль 

учреждениегҽ (ҥзҽклҽштерелгҽн бухгалтериягҽ) тапшыра); 

6) бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ (бҥлҥчегҽ) тиешле бюджет 

акчаларын алучының бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра.; 

6) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ 

кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге 

Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

11 Статья 15  Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторының (администраторының) бюджет вҽкалҽтлҽре 

1. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары (администраторлары) Исемлеге авыл җирлеге 

Советының бюджет турында карары белҽн раслана. 

2. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторы: 

1) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча 

керемнҽрне һҽм тҥлҽҥлҽрне планлаштыруны (фаразлауны) тормышка 

ашыра;; 

2) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының бюджетка 

ҥз вакытында һҽм тулы кҥлҽмдҽ керҥен контрольдҽ тота;; 

3) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча 

бюджеттан керҥлҽрне һҽм тҥлҽҥлҽрне тҽэмин итҽ; 

4) бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра;; 

5) керемнҽр буенча Эчке стандартларны һҽм бюджетны төзҥ һҽм ҥтҽҥ 

процедураларын ҥтҽҥгҽ, бюджет хисаплылыгын төзҥгҽ һҽм бюджет исҽбен 

алып баруга юнҽлдерелгҽн эчке финанс контролен гамҽлгҽ ашыра;; 

6) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ 

кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге 

Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

Мәкалә 16. Муниципаль казна учреждениелҽренең хокукый хҽле 

ҥзенчҽлеклҽре 

 



1. Муниципаль казна учреждениесе, Россия Федерациясе законнарында 

башкача билгелҽнмҽгҽн булса, бюджет акчаларын баш бҥлҥченең 

(бҥлҥченең) бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органы 

карамагында тора. 

Бюджет акчаларын алучының бюджет вҽкалҽтлҽрен башкарганда казна 

учреждениесенең ҥз карамагындагы бюджет акчаларын баш бҥлҥче (бҥлҥче) 

белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Россия 

Федерациясе Граждан кодексы, "коммерцияле булмаган оешмалар 

турында"Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Казна учреждениесе эшчҽнлеген финанс белҽн тҽэмин итҥ җирлек 

бюджеты хисабына һҽм бюджет сметасы нигезендҽ башкарыла. 

3. Муниципаль казна учреждениесе, ҽгҽр дҽ бу хокук аны гамҽлгҽ кую 

документларында каралган булса гына, керем китерҥче эшчҽнлек алып бара 

ала. Кҥрсҽтелгҽн эшчҽнлектҽн алынган керемнҽр җирлек бюджетына керҽ. 

4. Муниципаль казна учреждениесе Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы нигезендҽ Федераль Казначылыкта ачылган шҽхси счетлар аша 

бюджет акчалары белҽн операциялҽр башкара. 

5. Муниципаль казна учреждениесе тарафыннан бюджет акчалары 

исҽбеннҽн ҥтҽлергҽ тиешле муниципаль контрактлар, башка килешҥлҽр төзҥ 

һҽм тҥлҽҥ казна учреждениесенҽ җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары чиклҽрендҽ, ҽгҽр Россия Федерациясе Бюджет кодексында 

башкача билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль берҽмлек исеменнҽн башкарыла. 

Муниципаль казна учреждениесе тарафыннан муниципаль контрактлар, 

башка шартнамҽлҽр төзегҽндҽ Нигезлҽмҽнең ҽлеге өлеше талҽплҽрен бозган 

бюджет акчаларын баш бҥлҥченең (бҥлҥченең) бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыручы җирле ҥзидарҽ органы дҽгъвасы буенча аларны суд тарафыннан 

гамҽлдҽге дип тану өчен нигез булып тора. 

6. Муниципаль казна учреждениесенҽ бюджет акчаларын баш бҥлҥче 

(бҥлҥче) буларак элегрҽк җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽренең казна 

учреждениесе тарафыннан төзелгҽн муниципаль контрактлардан, башка 

шартнамҽлҽрдҽн килеп чыга торган бюджет йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ мөмкин 

булмауга китерҽ торган лимитлары кимегҽн очракта, муниципаль казна 

учреждениесе Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар (эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр) бҽясе һҽм (яисҽ) саны (кҥлҽмнҽре) буенча яңа шартлар 

урнаштыру турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ муниципаль 

контрактларның, башка шартнамҽлҽрнең бҽясе һҽм (яисҽ) саны буенча яңа 

шартлар 

Муниципаль контракт, башка шартнамҽ ягы муниципаль казна 

учреждениесеннҽн муниципаль контракт шартларын ҥзгҽртҥгҽ турыдан-туры 

бҽйле фактта китерелгҽн зыянны гына каплауны талҽп итҽргҽ хокуклы. 

7. Муниципаль казна учреждениесенҽ аның акчалата йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ 

өчен бирелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽн очракта, мондый 

йөклҽмҽлҽр буенча муниципаль берҽмлек исеменнҽн тиешле муниципаль 

казна учреждениесе карамагында булган бюджет акчаларын баш бҥлҥченең 

бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органы җавап бирҽ. 

8. Муниципаль казна учреждениесе судта гариза бирҥче һҽм җавап 

бирҥче буларак мөстҽкыйль чыгыш ясый. 

9. Муниципаль казна учреждениесе, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы нигезендҽ, башкарма документта кҥрсҽтелгҽн акчалата 

йөклҽмҽлҽрнең ҥтҽлешен тҽэмин итҽ. 



10. Муниципаль казна учреждениесенең кредитлар (кредитлар) бирергҽ 

һҽм алырга, кыйммҽтле кҽгазьлҽр сатып алырга хокукы юк. Муниципаль 

казна учреждениесенҽ субсидиялҽр һҽм бюджет кредитлары бирелми. 

11. Муниципаль казна учреждениесе килешҥ (килешҥ) нигезендҽ бюджет 

исҽбен алып бару һҽм бюджет хисаплылыгын формалаштыру буенча башка 

оешмага (ҥзҽклҽштерелгҽн бухгалтериягҽ) вҽкалҽтлҽр тапшырырга хокуклы. 

12. Ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽр, Россия Федерациясе 

Бюджет законнары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, кҥрсҽтелгҽн органнарның 

вҽкалҽтлҽрен билгели торган җирле ҥзидарҽ органнарына (муниципаль 

органнарга) кагыла. 

 

Мәкалә 17. Җирлек бюджеты ҥтҽлешенҽ касса хезмҽте кҥрсҽтҥне 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибе 

 

1. Җирлек бюджеты ҥтҽлешенҽ касса хезмҽте кҥрсҽтҥне Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының вҽкалҽтле органы, Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы (Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

территориаль органы) тарафыннан Федераль казначылыкның территориаль 

органы тарафыннан бюджет ҥтҽлешенҽ касса хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ җирлек 

бюджетын ҥтҽҥ буенча аерым функциялҽрне гамҽлгҽ ашыру турындагы 

килешҥ нигезендҽ Федераль казначылыкны гамҽлгҽ ашыра. 

2. Бюджет ҥтҽлешенҽ касса хезмҽте кҥрсҽткҽндҽ: 

бюджетларның бердҽм счетларында акчалар белҽн идарҽ итҥне Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар нигезендҽ җирлекнең финанс органы башкара; 

бюджеттан касса тҥлҽҥлҽре Федераль казначылык органы һҽм (яисҽ) 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының территориаль органы 

тарафыннан Федераль казначылык органына һҽм (яисҽ) Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгының территориаль органына 

тапшырылган тҥлҽҥ документлары нигезендҽ аларны бирҥ чиратлылыгы 

тҽртибендҽ һҽм бюджетның бердҽм счетында калган акчаларның фактта 

булуы чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла; 

бюджетка касса керемнҽре һҽм бюджеттан касса тҥлҽҥлҽре буенча 

барлык операциялҽр бюджетның бердҽм счетында Федераль казначылык 

органы һҽм (яки) Россия Федерациясе бюджет классификациясе кодлары 

буенча Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының территориаль 

органы тарафыннан ҥткҽрелҽ һҽм исҽпкҽ алына.; 

Федераль казначылык органнары һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының территориаль органнары җирлекнең финанс 

органына тиешле бюджетлар ҥтҽлеше буенча касса операциялҽре турында, 

шулай ук берлҽштерелгҽн бюджетка керҽ торган башка бюджетларның 

ҥтҽлеше буенча касса операциялҽре турында мҽгълҥмат тапшыра. 

3. Федераль казначылык органына һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгының территориаль органына шушы функциялҽрне 

гамҽлгҽ ашыру буенча Россия Федерациясе Бюджет кодексының 168 

статьясы нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып төзелгҽн килешҥ нигезендҽ җирлек 

бюджетын ҥтҽҥ буенча аерым функциялҽр тапшырылган очракта, бюджетка 

касса хезмҽте кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽрен Россия Федерациясе Бюджет 



кодексының 241.1 статьясындагы 1 пункты нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ 

Федераль казначылык билгели. 

4. Бюджет акчаларын банк депозитларында урнаштыру, бюджет ҥтҽлеше 

барышында бюджет акчаларын банк депозитларында урнаштыру исҽбенҽ 

өстҽмҽ керемнҽр алу һҽм алынган керемнҽрне ышанычлы идарҽгҽ тапшыру, 

Россия Федерациясе Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, рөхсҽт 

ителми. 

Агымдагы финанс елы ахырына Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

нигезендҽ банк депозитларында урнаштырылган акчалар булу рөхсҽт ителҽ. 

 

Мәкалә 18. Җирлек бюджеты ҥтҽлешенҽ финанс контролен гамҽлгҽ 

ашыручы җирле ҥзидарҽ органнары 

 

1. Җирлек бюджеты ҥтҽлешенҽ финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы 

органнар булып торалар: 

1) авыл җирлеге Советы; 

4) җирлекнең Контроль-хисап органы; 

5) җирлекнең финанс органы; 

3) җирлек башкарма комитеты; 

2. Бюджет средстволарын баш бҥлҥче: 

Җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторы 

7) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторы. 

1. Авыл җирлеге Советы: 

1) алдан контроль-авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты 

турындагы карары проектын һҽм авыл җирлеге Советының бюджет-

финанс өлкҽсендҽге башка карар проектларын тикшерҥ һҽм раслау 

барышында; 

2) агымдагы контроль-авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты 

турындагы карарының ҥтҽлешен тикшерҥ барышында; 

3) алдагы контроль - аның ҥтҽлешенең законлылыгын, исҽп һҽм 

хисаплылыкның дөреслеген билгелҽҥ максатларында җирлек бюджеты 

ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре буенча. 

3. Җирлекнең контроль-хисап органы тышкы муниципаль финанс 

контролен Россия Федерациясе Бюджет кодексы, "Россия Федерациясе 

субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап 

органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары 

турында"2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра. 

4. Җирлекнең башкарма комитеты бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽре 

өлкҽсендҽ Эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыра. 

5. Җирлекнең финанс органы тарафыннан финанс контролен гамҽлгҽ 

ашыру рҽвешлҽре һҽм тҽртибе Россия Федерациясе Бюджет кодексы, бюджет 

законнарының башка актлары һҽм Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары һҽм муниципаль норматив 

хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

6. Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр бюджет акчаларын хокуклы, 

максатчан, нҽтиҗҽле куллануны тҽэмин итҥ өлешендҽ бюджет акчаларын 

ведомствога караган бҥлҥчелҽр (алучылар) тарафыннан финанс контролен 

гамҽлгҽ ашыралар. 



Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр ҽлеге акчаларны бюджеттан биргҽндҽ 

билгелҽнгҽн шартлар һҽм максатлар нигезендҽ субсидиялҽр, субвенциялҽр 

куллануны контрольдҽ тота. 

Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр бюджет акчаларын һҽм муниципаль 

унитар предприятиелҽрне ведомствога караган бҥлҥчелҽргҽ (алучыларга) 

тикшерҥлҽр ҥткҽрергҽ хокуклы. 

7. Бюджет керемнҽренең Баш администраторлары бюджет керемнҽренең 

ведомство администраторлары тарафыннан керемнҽрне администрациялҽҥ 

функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру буенча финанс контролен гамҽлгҽ ашыралар. 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

ведомство буйсынуындагы администраторлар тарафыннан бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары буенча бюджеттан касса тҥлҽҥлҽрен финанслау 

чыганакларының гамҽлгҽ ашырылуына финанс контролен гамҽлгҽ ашыралар. 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

ведомство буйсынуындагы бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының 

тикшерҥлҽрен уздырырга хокуклы. 

 

11 Статья 19. Җирлек бюджеты керемнҽре 

 

1. Җирлек бюджеты керемнҽренҽ салым керемнҽре, салым булмаган 

керемнҽр һҽм тҥлҽҥсез керемнҽр керҽ. 

2. Салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ торган тҥбҽндҽге 

җирле салымнардан җирлек бюджетына салым керемнҽре кҥчерелҽ: 

1) җир салымы-норматив буенча 100 процент; 

2) физик затлар милкенҽ салым - норматив буенча 100 процент. 

3. Җирлек бюджетына федераль салымнардан һҽм җыемнардан, шулай 

ук Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы бюджет законнары 

нигезендҽ региональ салымнардан салым керемнҽре кҥчерелҽ. 

4. Җирле бюджетның салым булмаган керемнҽре Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 41, 42, 46, 58 һҽм 62 статьялары нигезендҽ 

формалаштырыла. 

5. Авыл җирлеге Советы карары белҽн җирле салымнар кертелҽ, алар 

буенча салым ставкалары билгелҽнҽ һҽм җирле салымнар буенча Россия 

Федерациясе законнары белҽн җирлекнең вҽкалҽтле органына бирелгҽн 

хокуклар чиклҽрендҽ салым ташламалары бирелҽ. 

6. Җирле салымнар турында муниципаль хокукый актларга, авыл 

җирлеге Советының бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган, 

чираттагы финанс елында (чираттагы финанс елында һҽм план чорында) ҥз 

көченҽ керҽ торган бюджет керемнҽрен ҥзгҽртҥгҽ китерҽ торган муниципаль 

хокукый актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында авыл җирлеге Советы Карары 

авыл җирлеге советына чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына 

һҽм план чорына) җирле бюджет турында карар проектын кергҽнче 10 көн 

алдан кабул ителергҽ тиеш. 

7. Җирле салымнар турында авыл җирлеге Советы карарына агымдагы 

финанс елы дҽвамында ҥз көченҽ керҥне кҥздҽ тоткан ҥзгҽрешлҽр авыл 

җирлеге Советының агымдагы финанс елына (агымдагы финанс елына һҽм 

план чорына) җирле бюджет турындагы карарына тиешле ҥзгҽрешлҽр 

кертелгҽн очракта гына кертелҽ. 



8. Авыл җирлеге Советының җирле салымнарны һҽм җыемнарны 

билгелҽҥне, ҥзгҽртҥне һҽм юкка чыгаруны, җирле бюджет акчаларыннан 

чыгымнарны гамҽлгҽ ашыруны кҥздҽ тоткан норматив хокукый актлары 

авыл җирлеге Советы каравына бары тик җирлек башкарма комитеты 

җитҽкчесе инициативасы белҽн яки җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе 

бҽялҽмҽсе булганда гына кертелергҽ мөмкин. 

 

11 Статья 20.  Җирлек бюджеты керемнҽре чыганаклары исемлеге һҽм 

реестрлары 

 

1. Җирлекнең финанс органы авыл җирлеге бюджеты керем 

чыганаклары реестрын алып бара. 

2. Авыл җирлеге бюджеты керемнҽре чыганаклары исемлеге астында 

җирле салымнар һҽм башка мҽҗбҥри тҥлҽҥлҽр, җирлек бюджеты керемнҽрен 

формалаштыру чыганагы булган башка керемнҽр җыелмасы (исемлеге), 

аларның барлыкка килҥ хокукый нигезлҽре, авыл җирлеге бюджеты 

керемнҽре чыганакларының исҽплҽҥ тҽртибе (кҥлҽме, ставкалары, 

ташламалары) һҽм авыл җирлеге бюджеты керемнҽре чыганаклары 

исемлеген формалаштыру һҽм алып бару тҽртибендҽ билгелҽнгҽн башка 

характеристикалары кҥрсҽтелеп аңлашыла. 

3. Бюджет керемнҽре чыганаклары реестры дигҽндҽ, авыл җирлегенең 

керемнҽр чыганаклары исемлеге нигезендҽ, бюджет төзҥ, раслау һҽм ҥтҽҥ 

процессында барлыкка килҽ торган бюджет керемнҽре чыганаклары буенча 

мҽгълҥмат җыелмасы аңлашыла. 

4. Мҽгълҥмат составы, авыл җирлегенең керем чыганаклары исемлеген 

формалаштыру һҽм алып бару тҽртибе, мҽгълҥмат составына гомуми 

талҽплҽр, авыл җирлегенең керем чыганаклары реестрын формалаштыру һҽм 

алып бару тҽртибе Россия Федерациясе Хөкҥмҽте тарафыннан билгелҽнҽ. 

5. Авыл җирлеге бюджеты керем чыганакларының реестрлары төзелҽ 

һҽм авыл җирлеге башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ алып барыла. 

6. Авыл җирлеге бюджеты керемнҽре чыганаклары реестрлары законнар 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына тапшырыла. 

 

Мәкалә  21. Җирлек бюджеты керемнҽре 

 

1. Җирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дҽҥлҽт 

хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнары 

һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен Россия Федерациясе законнары, 

шартнамҽлҽр һҽм килешҥлҽр нигезендҽ чираттагы финанс елында һҽм план 

чорында җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн ҥтҽлергҽ тиешле Россия 

Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн чыгым йөклҽмҽлҽре нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

2. Бюджет ассигнованиелҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 

1) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ (эшлҽр башкару), шул исҽптҽн 

муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерҥгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥгҽ муниципаль контрактлар өчен тҥлҽҥгҽ ассигнованиелҽр бирҥ;; 

2) халыкны социаль тҽэмин итҥ; 

3) муниципаль учреждениелҽр булмаган юридик затларга бюджет 

инвестициялҽре бирҥ; 



4) юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) учреждениелҽренҽ, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга субсидиялҽрдҽн тыш) субсидиялҽр бирҥ; 

5) бюджетара трансфертлар бирҥ; 

6) халыкара хокук субъектларына тҥлҽҥлҽр, взнослар, тҥлҽҥсез 

кҥчерҥлҽр бирҥ; 

7) муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ; 

8) җирле ҥзидарҽ органнарының яисҽ ҽлеге органнарның вазыйфаи 

затларының законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) нҽтиҗҽсендҽ гражданга 

яисҽ юридик затка китерелгҽн зыянны каплау турында муниципаль 

берҽмлеккҽ карата суд актларын ҥтҽҥ. 

3. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) бюджет 

ассигнованиелҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: 

1) физик һҽм (яки) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

(эшлҽр башкару) буенча казна учреждениелҽре функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин 

итҥ;; 

2) бюджет һҽм автоном учреждениелҽренҽ, муниципаль йөклҽмҽнең 

ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ субсидиялҽрне дҽ кертеп, субсидиялҽр 

бирҥ.; 

3) муниципаль учреждениелҽр булмаган коммерциягҽ карамаган 

оешмаларга, шул исҽптҽн ҽлеге оешмалар тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) физик һҽм (яисҽ) юридик затларга субсидиялҽр 

бирҥ;; 

4) муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ 

ашыру; 

5) муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эшлҽр һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 

сатып алу (казна учреждениесе функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ өчен 

бюджет ассигнованиелҽреннҽн тыш), шул исҽптҽн физик һҽм юридик 

затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ максатларында, бюджет 

ассигнованиелҽреннҽн тыш). 

4. Муниципаль йөклҽмҽдҽ булырга тиеш: 

кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽрнең (башкарыла торган 

эшлҽрнең) сыйфатын һҽм (яки) кҥлҽмен (эчтҽлеген) характерлаучы 

кҥрсҽткечлҽр); 

муниципаль йөклҽмҽнең ҥтҽлешен контрольдҽ тоту тҽртибе, шул 

исҽптҽн аны вакытыннан алда туктату шартлары һҽм тҽртибе; 

муниципаль биремнең ҥтҽлеше турындагы хисапка карата талҽплҽр. 

Физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ 

муниципаль йөклҽмҽ шулай ук карап торырга тиеш: 

тиешле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучы физик һҽм (яки) юридик 

затларның категориялҽрен билгелҽҥ; 

тиешле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе; 

физик яисҽ юридик затлар тарафыннан тиешле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр өчен 

тҥлҽҥгҽ физик яки юридик затлар тарафыннан тҥлҽҥнең иң чик бҽялҽре 

(тарифлар) Россия Федерациясе законнарында аларны тҥлҽҥле нигездҽ 

кҥрсҽтҥ каралган очракларда йҽ Россия Федерациясе законнарында 

билгелҽнгҽн очракларда кҥрсҽтелгҽн бҽялҽрне (тарифлар) билгелҽҥ тҽртибе. 

5. Муниципаль йөклҽмҽ кҥрсҽткечлҽре бюджет проектын төзегҽндҽ 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) бюджет 

ассигнованиелҽрен планлаштыру, казна учреждениесенең бюджет сметасын 



төзҥ, шулай ук бюджет яисҽ автоном учреждение тарафыннан муниципаль 

йөклҽмҽне ҥтҽҥгҽ субсидиялҽр кҥлҽмен билгелҽҥ өчен кулланыла. 

6. Муниципаль йөклҽмҽ бюджет һҽм автоном учреждениелҽр өчен 

формалаша. 

7. Муниципаль йөклҽмҽнең ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥ җирлек 

башкарма комитетының муниципаль актында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек 

бюджеты акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

8. Муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽре Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

9. Муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу "Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ 

өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт 

системасы турында"Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Бюджет акчаларын алучылар муниципаль контрактлар төземичҽ гамҽлгҽ 

ашырылган сатып алулар реестрын алып барырга тиеш. 

Муниципаль контрактлар төземичҽ гамҽлгҽ ашырылган сатып алулар 

реестрларында сатып алына торган товарларның, эшлҽрнең һҽм хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрнең кыскача исеме булырга тиеш; товар белҽн тҽэмин итҥчелҽр, 

подрядчылар һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥчелҽрнең атамасы һҽм урыны, сатып алу 

бҽясе һҽм датасы булырга тиеш. 

10. Муниципаль биремнҽрнең ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥ 

җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн җирлек башкарма комитеты 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

Кҥрсҽтелгҽн бюджет ассигнованиелҽрен һҽм (яисҽ) бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитларын бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ җиткерҥ тҽртибе 

җирлекнең финанс органы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Кҥрсҽтелгҽн тҽртип расланганчы тиешле бюджет ассигнованиелҽрен һҽм 

(яисҽ) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ 

(бҥлҥчелҽргҽ) яки алучыларга җиткерҥ рөхсҽт ителми. 

11. Халыкны социаль тҽэмин итҥгҽ бюджет ассигнованиелҽренҽ 

гражданнарга социаль тҥлҽҥлҽр бирҥгҽ йҽ халыкка социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ 

чараларын гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнар файдасына товарлар, 

эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр сатып алуга бюджет ассигнованиелҽре керҽ. 

Халыкны социаль тҽэмин итҥгҽ чыгым йөклҽмҽлҽре гавами норматив 

йөклҽмҽлҽр кабул итҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килергҽ мөмкин. 

12. Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн 

тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр алынмый калган керемнҽрне 

каплау һҽм (яки) товарлар җитештерҥ (подакцизлы товарлар), эшлҽр 

башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ бҽйле чыгымнарны каплау максатларында 

тҥлҽҥсез һҽм кире кайтарылмый торган нигездҽ бирелҽ. 

Юридик затларга (ҽлеге пунктның 1 абзацында кҥрсҽтелгҽн 

субсидиялҽрдҽн тыш), индивидуаль эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук физик затларга - 

товар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр җирлек 

бюджеты турында авыл җирлеге Советы карары һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль җирле ҥзидарҽ органнары актларында каралган 

очракларда һҽм тҽртиптҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ. 

Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 

шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт 



кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥне җайга сала торган 

муниципаль хокукый актлар тҥбҽндҽгелҽрне билгелҽргҽ тиеш: : 

1) субсидиялҽр алу хокукына ия булган юридик затларны (муниципаль 

учреждениелҽрдҽн тыш), индивидуаль эшкуарларны, физик затларны - товар, 

эш, хезмҽт җитештерҥчелҽрне (муниципаль учреждениелҽрдҽн тыш) сайлап 

алу категориялҽре һҽм (яисҽ) критерийлары; 

2) субсидиялҽр бирҥнең максатлары, шартлары һҽм тҽртибе; 

3) аларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн шартлар бозылган очракта 

субсидиялҽрне кире кайтару тҽртибе. 

Ҽлеге пунктта каралган субсидиялҽр концессион килешҥлҽр турында 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелгҽн концессия 

килешҥлҽрендҽ каралган шартлар һҽм сроклар нигезендҽ җирле бюджеттан 

бирелергҽ мөмкин. 

Муниципаль берҽмлек исеменнҽн бюджет йөклҽмҽлҽренең расланган 

лимитларының гамҽлдҽ булу срогыннан артып киткҽн вакытка концессион 

килешҥлҽр төзҥ җирлек Башкарма комитетының норматив хокукый 

актларында каралган очракларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Бюджет турындагы карарда юридик затларга (дҽҥлҽт (муниципаль) 

учреждениелҽрдҽн тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга конкурс 

нигезендҽ бирелҽ торган субсидиялҽр рҽвешендҽ грантлар бирҥгҽ бюджет 

ассигнованиелҽре каралырга мөмкин. 

Ҽгҽр ҽлеге тҽртип алдагы абзацта каралган карарлар белҽн 

билгелҽнмҽгҽн булса, җирле бюджеттан кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирҥ 

тҽртибе җирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары белҽн 

билгелҽнҽ, алар Россия Федерациясе Хөкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

гомуми талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

13. Җирле бюджеттан юридик затларга субсидиялҽр бирҥ турында 

шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) төзҥ, шул исҽптҽн "Россия Федерациясендҽ 

сҽнҽгать сҽясҽте турында" 2014 елның 31 декабрендҽге 488-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендҽ төзелгҽн махсус инвестицион контрактлар 

шартлары һҽм муниципаль-шҽхси партнерлык турында килешҥлҽр, 

муниципаль берҽмлек исеменнҽн расланган бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитларының гамҽлдҽ булу срогыннан артып киткҽн концессион килешҥлҽр 

төзҥ җирлек Башкарма комитетының ул билгелҽгҽн тҽртиптҽ кабул ителгҽн 

карарларында каралган очракларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Ҽлеге пунктның беренче абзацында кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирҥ 

турында шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) һҽм аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥне яисҽ 

аларны өзҥне кҥздҽ тоткан кҥрсҽтелгҽн шартнамҽлҽргҽ (килешҥлҽргҽ) өстҽмҽ 

килешҥлҽр Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

тарафыннан расланган типлаштырылган рҽвешлҽр нигезендҽ төзелҽ. 

14. Җирлек бюджетында бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ, физик 

һҽм (яки) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ норматив 

чыгымнарны һҽм муниципаль милекне тотуга норматив чыгымнарны исҽпкҽ 

алып, муниципаль йөклҽмҽлҽрнең ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ 

субсидиялҽр карала. 

Җирлек бюджетыннан бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ башка 

максатларга субсидиялҽр бирелҽ ала. 

Кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽрнең кҥлҽмен һҽм шартларын билгелҽҥ тҽртибе 

җирлек башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнҽ. 



15. Авыл җирлеге Советы карарында җирлек бюджеты турында 

муниципаль учреждениелҽр булмаган башка коммерциягҽ карамаган 

оешмаларга субсидиялҽр каралырга мөмкин. 

Кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽрнең кҥлҽмен һҽм шартларын билгелҽҥ тҽртибе 

җирлек башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнҽ. 

16. Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына капитал 

салулар рҽвешендҽ бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет 

ассигнованиелҽре муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар 

предприятиелҽрнең төп чараларына капитал салулар рҽвешендҽ муниципаль 

программалар, шулай ук җирлек Башкарма комитетының муниципаль 

хокукый актлары яисҽ җирлек башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ җирлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥчелҽрнең карарлары белҽн 

карала. 

17. Муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен ҽзерлҽҥ 

һҽм тормышка ашыру турында карарлар җирлекнең башкарма комитеты 

тарафыннан кабул ителҽ. 

Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре сметалы бҽясе 

100 мең сумнан артык булган инвестицион проектлар нигезендҽ, җирлекнең 

капиталь кертемнҽр программасына кертелгҽн, һҽр инвестицион проект 

буенча аерым-аерым җирлек бюджеты турындагы карарда чагылдырыла. 

Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре смета бҽясе 100 

мең сумнан артык булган инвестиция проектлары нигезендҽ һҽр инвестицион 

проект буенча аерым-аерым җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасы 

составында чагылдырыла. 

Муниципаль унитар предприятиегҽ хуҗалык алып бару хокукына 

нигезлҽнгҽн бюджет инвестициялҽре бирҥ дҽҥлҽт (муниципаль) унитар 

предприятиелҽре турындагы законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль 

унитар предприятиенең устав фондын тиешле арттыруга китерҽ. 

Оператив идарҽ хокукына нигезлҽнгҽн муниципаль унитар 

предприятиегҽ, автоном һҽм бюджет учреждениесенҽ бюджет 

инвестициялҽре бирҥ оператив идарҽ хокукындагы төп акчаларның, 

муниципаль унитар предприятие, автоном һҽм бюджет учреждениесе 

хокукындагы төп акчаның тиешле бҽясен арттыруга китерҽ. 

Кҥрсҽтелгҽн бюджет инвестициялҽрен бирҥ җирлек башкарма комитеты 

карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына капитал салулар 

рҽвешендҽ бюджет инвестициялҽре төп средстволарга концессион килешҥлҽр 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин. 

Җирлек бюджеты турында авыл җирлеге Советы карарында һҽм (яисҽ) 

җыелма бюджет язмасында муниципаль милек объектларына бюджет 

инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽрен чагылдыру 

тҽртибе җирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукый акты белҽн 

билгелҽнҽ. 

Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре сметалы бҽясе 

100 мең сумнан артык булган инвестицион проектлар нигезендҽ, җирлекнең 

капиталь кертемнҽр программасына кертелгҽн, һҽр инвестицион проект 

буенча аерым-аерым җирлек бюджеты турындагы карарда чагылдырыла. 



Муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр 

булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирҥ Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендҽ юридик затның финанс иминлеге турында 

документаль расланган Мҽгълҥмат (салым бурычы юк, уңай баланс, төп 

акчалар булу, кредит йөклҽмҽлҽренең төп акчалар бҽясеннҽн артып китҥче 

булмавы) булганда гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр 

булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирҥ Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Мәкалә 22.  Җирлек Башкарма комитетының Резерв фонды  

 

1. Җирлек бюджетының чыгымнар өлешендҽ җирлек Башкарма 

комитетының Резерв фондын булдыру кҥздҽ тотыла. 

2. Җирлек Башкарма комитетының Резерв фонды кҥлҽме авыл җирлеге 

Советы карары белҽн билгелҽнҽ һҽм кҥрсҽтелгҽн карар белҽн расланган 

чыгымнарның гомуми кҥлҽменең өч процентыннан артмаска тиеш. 

3. Җирлек башкарма комитеты резерв фондының бюджет 

ассигнованиелҽре җирлек башкарма комитеты карары белҽн расланган 

җирлек Башкарма комитетының Резерв фонды акчаларын Формалаштыру 

һҽм тоту тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ файдаланыла. 

4. Җирлек башкарма комитеты резерв фондының бюджет 

ассигнованиелҽреннҽн файдалану турындагы хисап тиешле чаралар 

ҥткҽргҽннҽн соң бер ай эчендҽ җирлекнең финанс органына, тиешле 

раслаучы документлар кушып, бирелҽ. 

Резерв фонды акчаларыннан файдалану турындагы хисап бюджет 

ҥтҽлеше турында квартал саен һҽм еллык хисапларга теркҽлҽ. 

 

Мәкалә 23 Җирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны тормышка 

ашыру 

 

1. Чыгым йөклҽмҽлҽренең яңа төрлҽрен кабул итҥгҽ бюджет 

ассигнованиелҽре бҥлеп бирҥ яисҽ чыгым йөклҽмҽлҽренең гамҽлдҽге 

төрлҽрен ҥтҽҥгҽ бюджет ассигнованиелҽрен арттыру бюджет 

ассигнованиелҽрен бюджет турындагы карарга тиешле бюджет 

ассигнованиелҽрен кертҥ шарты белҽн йҽ агымдагы финанс елында җирлек 

бюджетына өстҽмҽ керемнҽрнең тиешле чыганаклары булганда һҽм (яисҽ) 

җирлек бюджеты чыгымнарының аерым статьялары буенча бюджет 

ассигнованиелҽре кыскартылганда, авыл җирлеге Советы карарына тиешле 

ҥзгҽрешлҽр керткҽннҽн соң гына Чираттагы финанс елы башыннан гына 

гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин. 

Федераль дҽҥлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 

хакимияте органнары вҽкалҽтлҽрен финанслауга җирлек бюджеты 

чыгымнарын гамҽлгҽ ашыру, федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн очраклардан тыш, рөхсҽт 

ителми. 

 

Мәкалә 24. Авыл җирлегенең чыгым йөклҽмҽлҽре 

 



1. Җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽр һҽм федераль законнар нигезендҽ 

җирле ҥзидарҽ органнары хҽл итҽргҽ хокуклы башка мҽсьҽлҽлҽр буенча 

муниципаль хокукый актлар кабул ителгҽн очракта, шулай ук ҽлеге 

мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль берҽмлек (муниципаль берҽмлек исеменнҽн) 

шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) төзҥ; муниципаль казна учреждениелҽре 

тарафыннан муниципаль берҽмлек исеменнҽн шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) төзҥ 

җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан мөстҽкыйль билгелҽнҽ һҽм ҥз 

керемнҽре һҽм бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары исҽбеннҽн 

башкарыла. 

2. Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан тапшырылган аерым дҽҥлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул итҥгҽ 

бҽйле чыгым йөклҽмҽлҽре федераль законнар, Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль хокукый 

актлары белҽн билгелҽнҽ һҽм Россия Федерациясе Бюджет кодексының 140 

статьясында каралган тҽртиптҽ җирле бюджетка бирелҽ торган Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субвенциялҽр исҽбеннҽн һҽм чиклҽрендҽ ҥтҽлҽ. 

3. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан төзелгҽн килешҥлҽр 

нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ буенча тапшырылган 

вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле чыгым йөклҽмҽлҽре 

җирле бюджеттан Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.4 һҽм 142.5 

статьяларында каралган тҽртиптҽ бирелҽ торган башка бюджетара 

трансфертлар исҽбеннҽн һҽм чиклҽрендҽ ҥтҽлҽ. 

4. Җирле ҥзидарҽ органнары, федераль законнарда, Татарстан 

Республикасы законнарында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, федераль дҽҥлҽт 

хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнары 

компетенциясенҽ кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ бҽйле чыгым 

йөклҽмҽлҽрен билгелҽргҽ һҽм ҥтҽргҽ хокуклы тҥгел. 

Җирле ҥзидарҽ органнары башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле 

ҥзидарҽ органнары, дҽҥлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ 

кертелмҽгҽн һҽм федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары 

белҽн аларның компетенциясеннҽн алынмаган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ бҽйле 

чыгым йөклҽмҽлҽрен бары тик ҥз финанс чаралары булганда гына 

(бюджетара трансфертлардан тыш) билгелҽргҽ һҽм ҥтҽргҽ хокуклы. 

5. Җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестры авыл җирлеге башкарма 

комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ алып барыла. 

 

11 Статья 25. Бюджет кытлыгы 

 

1. Авыл җирлеге Советының чираттагы финанс елына һҽм план чорының 

һҽр елына бюджет дефициты, кире кайтарылмый торган тҥлҽҥлҽрнең 

расланган кҥлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты турындагы карары 

белҽн билгелҽнҽ. 

2. Авыл җирлеге Советы карары белҽн муниципаль берҽмлек милкендҽге 

акциялҽрне сатудан һҽм капиталда катнашуның башка рҽвешлҽреннҽн 

керемнҽр кытлыгын финанслау чыганаклары составында расланган очракта 

һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчалар 

кимегҽн очракта җирлек бюджеты кытлыгы кҥрсҽтелгҽн керемнҽр суммасы 

һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчалар 

кҥлҽме чиклҽрендҽ ҽлеге өлештҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрдҽн артып китҽргҽ 

мөмкин. 



3. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап кҥрсҽткечлҽре 

буенча барлыкка килгҽн җирлек бюджеты кытлыгы кҥрсҽтелгҽн чиклҽҥлҽргҽ 

туры килергҽ тиеш. 

 

11 Статья 26.  Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

 

1. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертелҽ: 

1) номиналь бҽясе Россия Федерациясе валютасында кҥрсҽтелгҽн 

муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштырудан килгҽн акчалар һҽм 

аларны тҥлҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн акчалар арасындагы аерма.; 

2) җирлек арасында Россия Федерациясе валютасында кредит 

оешмаларының җҽлеп ителгҽн һҽм тҥлҽнгҽн кредитлары арасындагы 

аерма; 

3) җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында җҽлеп 

ителгҽн һҽм тҥлҽнгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма җирлек 

бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетлары тарафыннан бирелгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма 

(статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендҽ); 

4) тиешле финанс елы дҽвамында җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ 

алу счетларында калган акчаларны ҥзгҽртҥ.; 

5) җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бҥтҽн 

чыганаклары.       

1. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертелҽ: 

1) җирлек милкендҽге акциялҽрне һҽм капиталда катнашуның башка 

рҽвешлҽрен сатудан кергҽн керемнҽр; 

2) җирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы; 

3) муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан ҥтҽҥ гарантның 

принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китерсҽ йҽ 

бенефициарның принципалга карата талҽп хокукы гарантка юл кую белҽн 

бҽйле очракта, җирлек гарантиялҽрен ҥтҽҥгҽ Россия Федерациясе 

валютасында җибҽрелҽ торган акчалар кҥлҽме йҽ гарантка бенефициарның 

принципалга Карата талҽбе хокукларының юл бирелҥе белҽн бҽйле 

рҽвештҽ муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан ҥтҽҥ гарантка; 

4) җирлекнең башка бурыч йөклҽмҽлҽрен Россия Федерациясе 

валютасында тҥлҽҥгҽ җибҽрелҽ торган акчалар кҥлҽме; 

5) җирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгҽн бюджет 

кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар белҽн җирлек 

бюджетыннан юридик затларга бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы 

арасындагы аерма юридик затларга Россия Федерациясе валютасында 

бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы.; 

6) җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының 

башка бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитларын кире кайтарудан 

алынган акчалар белҽн җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитлары 

суммасы арасындагы аерма (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ); 



7) җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счеттан 

кҥчерелгҽн акчалар һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча 

бердҽм счетка кҥчерелгҽн акчалар арасындагы аерма (җирлек бюджеты 

акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счетта). 

3. Агымдагы финанс елы башына җирлек советының хокукый акты 

белҽн билгелҽнгҽн кҥлҽмдҽ җирлек бюджеты акчалары агымдагы финанс 

елында вакытлыча касса өзеклеклҽрен каплауга һҽм җирлек исеменнҽн 

төзелгҽн товарлар белҽн тҽэмин итҥгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ 

финанс хисап елында ҽлеге муниципаль контрактларның шартлары 

нигезендҽ тҥлҽнергҽ тиешле муниципаль контрактлар өчен җирлек 

исеменнҽн төзелгҽн бюджет ассигнованиелҽрен арттыруга кҥрсҽтелгҽн 

максатларга файдаланылмаган бюджет ассигнованиелҽренең калдыгы 

суммасыннан артмаган кҥлҽмдҽ җибҽрелҽ ала. 

4.  Калган акчалар белҽн идарҽ итҥ операциялҽре составына җирлек 

бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счетта гамҽлгҽ куючысы 

җирлек һҽм шҽхси счетлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

районның финанс-бюджет палатасында ачылган оешмалар акчаларын җҽлеп 

итҥ һҽм кире кайтару кертелҽ. 

1. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертелҽ: 

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында бирелгҽн 

Россия Федерациясеннҽн чит ил валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм җирлек 

тарафыннан тҥлҽнгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма; 

2) муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан ҥтҽҥ гарантның 

принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китерсҽ, 

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе 

тарафыннан бирелгҽн чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽрне 

ҥтҽҥгҽ җибҽрелҽ торган акчалар кҥлҽме. 

 

11 Статья 27.  Муниципаль бурыч 

 

1. Җирлек бурыч йөклҽмҽлҽре булырга мөмкин рҽвешендҽ йөклҽмҽлҽрен 

буенча: 

1) җирлекнең кыйммҽтле кҽгазьлҽренҽ (муниципаль кыйммҽтле 

кҽгазьлҽргҽ)); 

2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җирле бюджетка Россия Федерациясе валютасында 

җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары; 

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил 

валютасында Россия Федерациясеннҽн җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары; 

4) җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит 

оешмаларыннан алынган кредитлар; 

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн җирлек 

гарантиялҽре (муниципаль гарантиялҽр); 

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясенең Чит ил валютасында бирелгҽн муниципаль гарантиялҽргҽ; 

7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамҽлгҽ керткҽнче барлыкка 

килгҽн һҽм муниципаль бурычка кертелгҽн башка бурыч йөклҽмҽлҽренҽ. 

2. Муниципаль бурыч кҥлҽменҽ кертелҽ: 



1) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь 

суммасы; 

2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җирле бюджетка җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары 

буенча төп бурыч кҥлҽме (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ); 

3) җирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан җҽлеп ителгҽн 

кредитлар буенча төп бурыч кҥлҽме; 

4) муниципаль гарантиялҽр буенча йөклҽмҽлҽр кҥлҽме; 

5) җирлекнең тҥлҽнмҽгҽн бҥтҽн бурыч йөклҽмҽлҽре кҥлҽме. 

2. Муниципаль бурыч кҥлҽменҽ кертелҽ: 

1) йөклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн 

муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы; 

2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җирле бюджетка җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары 

буенча төп бурыч кҥлҽме (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ); 

3) йөклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн кредит 

оешмаларыннан җирлек тарафыннан җҽлеп ителгҽн кредитлар буенча төп 

бурыч кҥлҽме; 

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн җирлек 

гарантиялҽре (муниципаль гарантиялҽр); 

5) җирлекнең Россия Федерациясе валютасында тҥлҽнмҽгҽн бҥтҽн 

бурыч йөклҽмҽлҽре кҥлҽме. 

2. Муниципаль бурыч кҥлҽменҽ кертелҽ: 

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннҽн җирлек тарафыннан җҽлеп ителгҽн чит ил 

валютасындагы бюджет кредитлары буенча төп бурыч кҥлҽме; 

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җирлек 

тарафыннан бирелгҽн муниципаль гарантиялҽр буенча йөклҽмҽлҽр кҥлҽме. 

5. Җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽре кыска вакытлы (бер елдан кимрҽк), 

уртача вакытлы (бер елдан биш елга кадҽр) һҽм озак вакытлы (биш елдан 

алып 10 елга кадҽр) булырга мөмкин. 

6. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥ муниципаль берҽмлек уставы 

нигезендҽ авыл җирлеге башкарма комитеты (башкарма-боеру органы) 

тарафыннан башкарыла. 

7. Муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып бару җирлекнең финанс органы 

тарафыннан башкарыла. 

Муниципаль бурыч китабына муниципаль берҽмлекнең бурыч 

йөклҽмҽлҽре кҥлҽме, аларның барлыкка килҥ һҽм ҥтҽлҥ даталары, 

йөклҽмҽлҽрне тҽэмин итҥ рҽвешлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук составы, 

аны муниципаль бурыч китабына кертҥ тҽртибе һҽм вакыты җирлек 

башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ торган башка мҽгълҥмат кертелҽ; 

 

Мәкалә  28. Муниципаль эчке һҽм тышкы бурычыннан һҽм җирлекнең 

бурыч тотрыклылыгы кҥрсҽткечлҽренең иң чик кҥрсҽткечлҽреннҽн 

 

1. Җирлек бюджеты турындагы карар нигезендҽ муниципаль эчке 

бурычның, муниципаль тышкы бурычның (җирлекнең чит ил валютасындагы 

йөклҽмҽлҽре булганда), Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр 



елыннан соң килҽ торган елның 1 гыйнварына (Чираттагы финанс елыннан 

соң килҽ торган елның 1 гыйнварына торышы буенча), шул исҽптҽн Россия 

Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялҽр, муниципаль 

гарантиялҽр буенча бурычның чит ил валютасында иң югары чиген кҥрсҽтеп 

(җирлекнең чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр буенча 

йөклҽмҽлҽре булган очракта) иң югары чиклҽре билгелҽнҽ. 

2. Муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның югары 

чиклҽре (җирлекнең чит ил валютасындагы йөклҽмҽлҽре булганда) ҽлеге 

статьяның 4 һҽм 5 пунктларында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне ҥтҽгҽндҽ 

билгелҽнҽ. 

3. Муниципаль бурыч кҥлҽме чираттагы финанс елына һҽм план чорына 

(Чираттагы финанс елына) җирле бюджет керемнҽренең, кире кайтарылмый 

торган тҥлҽҥлҽрнең һҽм (яисҽ) физик затлар керемнҽренҽ салымнан 

тҥлҽҥлҽрнең өстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽреннҽн тҥлҽҥлҽрнең 

расланган кҥлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирле бюджет керемнҽренең гомуми 

кҥлҽменнҽн артмаска тиеш.  

4. Муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ чыгымнары кҥлҽме, тҥбҽндҽге 

талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ, җирлек бюджеты турындагы карар белҽн раслана: 

1) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс 

елында) муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ чыгымнары кҥлҽме 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турында Татарстан Республикасы законы белҽн расланган яисҽ 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) 

җирлек бюджеты турында карар белҽн расланган тиешле бюджет 

чыгымнарының гомуми кҥлҽменең (Чираттагы финанс елына) 10 

процентыннан артмаска тиеш (Чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына).; 

2) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс 

елында) муниципаль бурычны тҥлҽҥ һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча 

чираттагы финанс елының 1 гыйнварына (Чираттагы финанс елында) 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) 

җирлек бюджеты турында карар белҽн расланган җирле бюджетның 

салым, салым булмаган керемнҽренең һҽм Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетларыннан дотациялҽрнең гомуми кҥлҽменнҽн 

(Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килгҽн 

елның 1 гыйнварыннан соң барлыкка килгҽн бурыч йөклҽмҽлҽрен 

вакытыннан алда тҥлҽҥгҽ җибҽрелҽ торган тҥлҽҥлҽр суммасы исҽпкҽ 

алынмый. 

 

Мәкалә 29. Россия Федерациясе валютасында кҥрсҽтелгҽн 

Поселениенең бурыч йөклҽмҽлҽрен туктату һҽм аларны муниципаль 

бурычтан алу 

 

1. Ҽгҽр Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль 

бурыч йөклҽмҽсе муниципаль бурыч йөклҽмҽсе тҥлҽҥ шартлары белҽн 

каралган тҥлҽҥ датасыннан соң килҥче датадан соң өч ел эчендҽ тҥлҽҥгҽ 

тапшырылмаса (йөклҽмҽлҽрнең шартлары һҽм җирлекнең муниципаль 

хокукый актларында билгелҽнгҽн гамҽллҽр кредитор тарафыннан 

башкарылмаса), кҥрсҽтелгҽн йөклҽмҽ тулысынча туктатылган дип санала 



һҽм, ҽгҽр авыл җирлеге Советының муниципаль хокукый актларында 

башкасы каралмаган булса, муниципаль бурычтан төшереп калдырыла. 

2. Муниципаль гарантиялҽр буенча Россия Федерациясе валютасындагы 

җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽре муниципаль гарантиялҽрне туктатуга нигез 

булып торган вакыйгалар (хҽллҽр) килеп туганда тулысынча туктатылган дип 

санала һҽм кҥрсҽтелгҽн вакыйгалар (хҽллҽр) килеп туган очракта муниципаль 

бурычтан төшереп калдырыла. 

3. Җирлекнең башкарма комитеты, ҽлеге статьяның 1 пунктындагы 

беренче абзацында кҥрсҽтелгҽн сроклардан соң, Россия Федерациясе 

валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен муниципаль 

бурычтан төшереп калдыру турында муниципаль хокукый акт чыгара. 

4. Муниципаль бурычтан төшереп калдыру Россия Федерациясе 

валютасында белдерелгҽн кҥчерелҽ торган муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре 

төрлҽре буенча җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында 

исҽптҽн төшерҥ суммаларын чагылдырмыйча аларны исҽптҽн төшерҥ 

суммасына муниципаль бурыч кҥлҽмен киметҥ юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Ҽлеге статьяның 1 пунктындагы беренче абзацының, 2 һҽм 3 

пунктларының гамҽлдҽ булуы кредит килешҥлҽре буенча Россия 

Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары һҽм башка муниципаль 

берҽмлеклҽр алдында муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽренҽ кагылмый. 

6. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук тҥлҽнгҽн 

(сатып алынган) муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен муниципаль бурычтан 

төшереп калдыру Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105 һҽм 113 

статьялары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. 

7. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрнең эмиссия шартлары нигезендҽ 

аларны тулы кҥлҽмдҽ эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган 

(Россия Федерациясе законнарында каралган операциялҽрне алмаштыру 

нҽтиҗҽсендҽ яисҽ башка операциялҽр) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрнең 

чыгару, тҥлҽҥ датасына кадҽр, кҥрсҽтелгҽн орган карары буенча вакытыннан 

алда тҥлҽнгҽн дип танылырга мөмкин. 

8. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмитенты ҥзе тарафыннан 

чыгарылган муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча йөклҽмҽлҽрне тҥлҽп 

бетерҥ датасы җиткҽнче сатып алынган (алмашу нҽтиҗҽсендҽ алынган яисҽ 

Россия Федерациясе законнарында каралган башка операциялҽр нҽтиҗҽсендҽ 

алынган) дип танырга хокуклы. 

 

Мәкалә 30. Муниципаль бурыч алулар 

 

1. Җирлекнең муниципаль эчке бурыч алулары дигҽндҽ, муниципаль 

кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштыру юлы белҽн һҽм Россия Федерациясе 

бюджет системасының башка бюджетларыннан һҽм кредит оешмаларыннан 

авыл җирлеге исеменнҽн җирлек бюджетына заем акчаларын җҽлеп итҥ 

аңлашыла, алар буенча Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн бурыч 

йөклҽмҽлҽре барлыкка килҽ. 

2. Авыл җирлегенең муниципаль тышкы бурыч алулары дигҽндҽ, Россия 

Федерациясе тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану 

кысаларында җирлек исеменнҽн җирлек бюджетына федераль бюджеттан 

кредитлар җҽлеп итҥ кҥздҽ тотыла, алар буенча җирлекнең чит ил 

валютасында белдерелгҽн бурыч йөклҽмҽлҽре барлыкка килҽ. 



3. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына Россия Федерациясенең Дҽҥлҽт тышкы бурыч алулары 

программасына кертелгҽн проектларны финанслау максатларында гамҽлгҽ 

ашырыла. 

4. Муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру хокукына Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һҽм җирлек уставы нигезендҽ җирлек 

исеменнҽн җирлек башкарма комитеты ия. 

5. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштыру җирлек тарафыннан 

тҥбҽндҽге шартларны ҥтҽгҽндҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

1) җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽре буенча кичектерелгҽн бурычлар 

булмау;; 

2) җирлек тарафыннан исемлеге Россия Федерациясе Хөкҥмҽте 

тарафыннан билгелҽнҽ торган юридик затларның бер яисҽ берничҽ рейтинг 

гамҽллҽрен гамҽлгҽ ашыручы Россия Федерациясе Хөкҥмҽте тарафыннан 

билгелҽнҽ торган дҽрҽҗҽдҽн ким булмаган кҥлҽмдҽ кредит рейтингы 

алынган. 

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендҽ аны 

бурыч тотрыклылыгының уртача дҽрҽҗҽсе булган заемчылар төркеменҽ 

керткҽн очракта, җирлек муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясындагы 5 пунктында 

каралган җирлекнең бурыч тотрыклылыгы кҥрсҽткечлҽре кҥрсҽткечлҽрен 

арттыруга китерҽ торган кҥлҽмнҽрдҽ муниципаль гарантиялҽр бирергҽ 

хокуклы тҥгел. 

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендҽ ул 

бурыч тотрыклылыгының уртача дҽрҽҗҽсе булган заемчылар төркеменҽ 

кертелгҽн очракта, муниципаль гарантиялҽрне бары тик Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы белҽн муниципаль эчке һҽм тышкы 

бурыч алулар, Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс 

елына) муниципаль гарантиялҽр программаларын, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

программаларга ҥзгҽрешлҽр кергҽн очракта гына бирергҽ хокуклы. 

8. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендҽ аны 

бурыч тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар төркеменҽ керткҽн очракта, 

җирлек муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырырга, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 107.1 статьясындагы 5 пунктында каралган җирлекнең 

бурыч тотрыклылыгы кҥрсҽткечлҽренең кҥрсҽткечлҽрен арттыруга китерҽ 

торган кҥлҽмнҽрдҽ муниципаль гарантиялҽр бирергҽ хокуклы тҥгел. 

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендҽ аны 

бурыч тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар төркеменҽ керткҽн очракта, 

җирлек кредит оешмаларыннан кредитлар рҽвешендҽ һҽм җирлекнең 

кыйммҽтле кҽгазьлҽрен урнаштыру юлы белҽн бары тик җирлекнең бурыч 

йөклҽмҽлҽрен рефинанслау максатларында гына, шулай ук Россия 

Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясындагы 9 пунктында һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясындагы 7 

пунктында каралган җирлекнең тҥлҽҥ сҽлҽтен торгызу планы кысаларында 

бирелгҽн максатчан бюджет кредитлары рҽвешендҽ 



10. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендҽ аны 

бурыч тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар төркеменҽ керткҽн очракта, 

җирлек муниципаль тышкы бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырырга һҽм 

муниципаль гарантиялҽрне чит ил валютасында бирергҽ хокуклы тҥгел. 

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 311 статьясы нигезендҽ ул 

бурыч тотрыклылыгының уртача дҽрҽҗҽсе булган заемчылар төркеменҽ 

кертелгҽн очракта, муниципаль гарантиялҽрне бары тик Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы белҽн муниципаль эчке һҽм тышкы 

бурыч алулар, Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс 

елына) муниципаль гарантиялҽр программаларын, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

программаларга ҥзгҽрешлҽр кергҽн очракта гына бирергҽ хокуклы. 

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1 статьясындагы 9 

пунктында каралган җирлекнең тҥлҽҥ сҽлҽтен торгызу планы кысаларында 

Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан 

бирелгҽн максатчан бюджет кредитлары буенча йөклҽмҽлҽрне 

реструктуризациялҽҥ рөхсҽт ителми. 

 

Мәкалә  31. Муниципаль бурыч алуларның иң чик кҥлҽме 

 

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларның иң чик кҥлҽме 

дип тиешле финанс елына муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар 

программалары буенча җирлек бюджетына акча җҽлеп итҥнең җыелма 

кҥлҽме аңлашыла. 

2. Җирлек бюджетына акча җҽлеп итҥ кҥлҽме чираттагы финанс елына 

һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке һҽм тышкы 

бурыч алулар программалары белҽн билгелҽнҽ, һҽм тиешле финанс елында 

акчаларны җҽлеп итҥнең гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 103 һҽм 104 статьялары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, җирлек 

бюджеты кытлыгын финанслауга җибҽрелҽ торган акчаларның гомуми 

суммасыннан һҽм җирлек бюджеты турында тиешле финанс елына расланган 

җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ кҥлҽмнҽреннҽн артмаска тиеш. 

3. Хисап финанс елында җирлек бурыч алуларының гомуми суммасы 

җирлек бюджеты кытлыгын финанслауга юнҽлдерелгҽн акчаларның гомуми 

суммасыннан артып китсҽ, һҽм агымдагы елның 1 гыйнварына җирлек 

бюджеты акчалары кҥрсҽтелгҽн арттыру суммасында барлыкка килгҽн хисап 

финанс елы йомгаклары буенча җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ 

кҥлҽмнҽреннҽн артып китсҽ, агымдагы финанс елына бурыч алуларның иң 

чик кҥлҽмен киметеп, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 96 

статьясында каралган максатларга юнҽлдерелергҽ тиеш. 

 

Мәкалә 32. Җирлек тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар һҽм 

гарантия бирҥ ҥзенчҽлеклҽре  

 

Җирлек Россия Федерациясеннҽн чит ил валютасында Бурыч Алырга, 

Россия Федерациясеннҽн, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 103 

статьясындагы 25 пункты нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, җҽлеп ителгҽн 

максатчан чит ил кредитлары акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан 



куллану кысаларында гына чит ил валютасында гарантиялҽр бирергҽ 

хокуклы. 

 

11 Статья 33. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы 

 

1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елында 

һҽм план чорында (Чираттагы финанс елында) чит ил максатчан кредитларын 

һҽм (яисҽ) чит ил валютасында тҥлҽнгҽн чит ил кредитларын куллану 

кысаларында федераль бюджеттан җирлек бюджетына җҽлеп ителҽ торган 

һҽм (яисҽ) чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс 

елында) чит ил валютасында тҥлҽнгҽн бюджет кредитлары исемлегеннҽн 

гыйбарҽт. 

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белҽн билгелҽнҽ: 

1) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында чираттагы 

финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс елында) җирле 

бюджетка җҽлеп ителҽ торган бюджет кредитлары буенча бурыч 

йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ срокларында җирлек бюджетына акчалар җҽлеп итҥ 

кҥлҽме һҽм максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында җирле 

бюджеттан җирле бюджетка җҽлеп ителҽ торган бурыч йөклҽмҽлҽрен 

тҥлҽҥ сроклары (Чираттагы финанс елында); 

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җирлек 

бюджетына федераль бюджеттан җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары 

буенча чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс 

елында) җирлекнең бурыч йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ кҥлҽме. 

3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына һҽм 

план чорына (Чираттагы финанс елына) җирлек бюджеты турында карарга 

кушымта булып тора. 

 

11 Статья 34. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы 

 

1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына һҽм 

план чорына) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы 

финанс елында) гамҽлгҽ ашырыла һҽм (яисҽ) тҥлҽнгҽн тиешле бурыч 

йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннҽн 

гыйбарҽт. 

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белҽн билгелҽнҽ: 

1) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс 

елында) муниципаль эчке бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырганда барлыкка 

килҽ торган бурыч йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥнең иң чик сроклары (Чираттагы 

финанс елында) тиешле бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча җирле 

бюджетка акчалар җҽлеп итҥ кҥлҽмнҽре һҽм тиешле бурыч йөклҽмҽлҽре 

төрлҽре буенча бурыч йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥнең иң чик сроклары.; 

2) тиешле бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча Россия Федерациясе 

валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ 

кҥлҽмнҽре. 

3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль тышкы бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына һҽм 



план чорына (Чираттагы финанс елына) җирлек бюджеты турында карарга 

кушымта булып тора. 

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105 статьясы нигезендҽ 

муниципаль эчке бурыч алулар программасында чагылдырылмый. 

 

11 Статья 26. Муниципаль гарантиялҽр 

 

1. Муниципаль гарантия принципалның бенефициар каршында 

шартнамҽдҽн яисҽ башка алыш-бирештҽн (төп йөклҽмҽдҽн) барлыкка килгҽн 

акчалата йөклҽмҽлҽрен тиешенчҽ ҥтҽҥне тҽэмин итҽ. 

2. Муниципаль гарантия принципал йөклҽмҽлҽрен вакытыннан алда 

ҥтҽҥне тҽэмин итми, шул исҽптҽн принципалга аларның вакытыннан алда 

ҥтҽлеше яисҽ принципал йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ вакыты якынлашкан вакыйгалар 

(шартлар) җиткҽн очракта да. 

3. Муниципаль гарантиянең язма формасы мҽҗбҥри булып тора. 

4. Муниципаль гарантия төп йөклҽмҽ суммасы чагылдырылган валютада 

бирелҽ һҽм ҥтҽлҽ. 

5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалның ҥзенҽ тҽэмин 

ителгҽн йөклҽмҽсе буенча гарантия суммасы чиклҽрендҽ субсидиар 

җаваплылык тота. 

6. Муниципаль гарантиядҽ кҥрсҽтелҽ: 

1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем бирҥ – җирлек) һҽм 

Гарант исеменнҽн гарантия биргҽн орган исеме; 

2) бенефициарның исеме; 

3) принципалның исеме; 

4) гарантия бирелҽ торган йөклҽмҽ (төп йөклҽмҽнең исемен, 

бҽялҽмҽсен һҽм Номерын (булган очракта), төп йөклҽмҽнең гамҽлдҽ булу 

вакытын яисҽ аның буенча йөклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ вакытын, якларның 

атамаларын, төп йөклҽмҽнең башка мөһим шартларын кҥрсҽтеп)); 

5) Гарант йөклҽмҽлҽре кҥлҽме һҽм гарантиянең иң чик суммасы; 

6) гарантия бирҥ нигезлҽре; 

7) гарантия ҥз көченҽ керҥ датасы яисҽ гарантия ҥз көченҽ керҽ торган 

вакыйга (шарт); 

8) гарантиянең гамҽлдҽ булу срогы; 

9) гарантия очрагын билгелҽҥ, гарантия ҥтҽлеше турында бенефициар 

талҽбен кую вакыты һҽм тҽртибе; 

10) гарантияне чакыртып алу нигезлҽре; 

11) гарантия буенча йөклҽмҽлҽрне Гарант тарафыннан ҥтҽҥ тҽртибе; 

12) гарантиянең тулы кҥлҽмдҽ яисҽ нинди дҽ булса өлешендҽ 

ҥтҽлгҽндҽ, принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн йөклҽмҽлҽренең 

тулы кҥлҽмдҽ яисҽ нинди дҽ булса өлешендҽ ҥтҽлгҽндҽ (туктатылганда) 

гарантия суммасын киметҥ нигезлҽре һҽм гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка 

очракларда; 

13) гарантияне туктату нигезлҽре; 

14) гарантның алдан язма ризалыгыннан башка ҥзгҽртелҽ алмый 

торган төп йөклҽмҽ шартлары; 

15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан 

тҥлҽнгҽн акчаларны каплау турында принципалга Гарант талҽбе хокукы 

булу яисҽ булмау (принципалга карата гарантның регресс талҽбе, регресс); 



16) гарантиянең башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында, гарантның норматив хокукый актларында, Гарант 

исеменнҽн гарантия бирҥче орган актларында билгелҽнгҽн белешмҽлҽр. 

7. Гарантның принципалга карата регресс талҽбе хокукын кҥздҽ тотмый 

торган муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирҽ торган 

җирлек милкендҽ булган хуҗалык җҽмгыяте йөклҽмҽлҽре (өлешлҽре) буенча 

гына бирелҽ ала. Принципалны тулысынча яисҽ өлешчҽ хосусыйлаштырган 

очракта мондый муниципаль гарантия гарантның принципалга карата регресс 

талҽбе хокукы белҽн бирелгҽн дип санала һҽм принципалның Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 115.3 статьясы һҽм Россия Федерациясе 

граждан законнары талҽплҽренҽ туры килҽ торган вакытында гарантның 

гарантның гарантның тулы кҥлҽмдҽ яисҽ гарантиянең нинди дҽ булса 

өлешендҽ ҥтҽлҥенҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган принципалга карата 

регресс талҽбен канҽгатьлҽндерҥ буенча принципал йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥне 

тҽэмин итҥ бурычы барлыкка килҽ. Кҥрсҽтелгҽн тҽэминат бирелгҽнче 

муниципаль гарантияне ҥтҽҥ рөхсҽт ителми. 

8. Муниципаль гарантиянең ҥз көченҽ керҥе календарь дата яисҽ 

гарантиядҽ кҥрсҽтелгҽн билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белҽн 

билгелҽнҽ. 

9. Гарант бенефициарның алдан язма рөхсҽтеннҽн башка муниципаль 

гарантия шартларын ҥзгҽртергҽ хокуклы тҥгел. 

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарның гарантка карата булган 

талҽплҽр, яңа хуҗага (сатып алучыга) облигациягҽ хокукларның яңа 

хуҗасына (эмитентка) кҥчҥгҽ, принципал (эмитентның) йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ 

бҽйле рҽвештҽ, кыйммҽтле кҽгазьлҽр турында Россия Федерациясе 

законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽрнең хокукларын тапшырудан (кҥчҥдҽн) 

тыш, алдан язма ризалыгыннан башка тапшырыла (бҥтҽн нигезлҽр буенча 

кҥчҽргҽ) алмый. 

11. Муниципаль гарантия гарантиядҽ кҥрсҽтелгҽн очракларда һҽм 

нигезлҽр (шул исҽптҽн ҽлеге статьяның 6 пунктындагы 14 пунктчасында 

кҥрсҽтелгҽн гарантның язма ризалыгыннан башка ҥзгҽртелгҽн очракта), 

шулай ук бу статьяның 7 пунктында һҽм Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 1153 статьясындагы 5 пунктында билгелҽнгҽн бурыч 

принципалы ҥтҽлгҽндҽ Гарант тарафыннан таныла. 

12. Муниципаль гарантия буенча акча тҥлҽҥ турында бенефициар талҽбе 

(гарантия ҥтҽлеше турында бенефициар талҽбе) гарантиядҽ билгелҽнгҽн 

очракта гына гарантка бирелергҽ мөмкин. Гарантия ҥтҽлеше турында 

бенефициар талҽбе гарантиядҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, гарантиядҽ кҥрсҽтелгҽн 

документларны кушып, язма рҽвештҽ гарантка белдерелергҽ тиеш. 

13. Бенефициар муниципаль гарантиядҽ һҽм муниципаль гарантияне 

бирҥ турындагы килешҥдҽ билгелҽнгҽн срогыннан элек гарантияне ҥтҽҥ 

турында талҽплҽрне, шул исҽптҽн принципалның гарантиясе белҽн тҽэмин 

ителгҽн йөклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ срогы якынлашкан дип санала торган вакыйгалар 

(шартлар) вакытында да, кҥрсҽтергҽ хокуклы тҥгел. 

14. Гарант гарантия ҥтҽлеше турында бенефициар талҽбен кую турында 

принципалга хҽбҽр итҽргҽ һҽм принципалга талҽпнең кҥчермҽсен 

тапшырырга тиеш. 

15. Гарант муниципаль гарантиядҽ билгелҽнгҽн срокта, бенефициарның 

кҥрсҽтелгҽн талҽпкҽ кушып бирелгҽн документлар белҽн Гарантия ҥтҽлеше 



турындагы талҽбен карарга һҽм гарантия шартларына талҽплҽр һҽм аңа 

кушып бирелгҽн документлар туры килҥ-килмҽвен тикшерергҽ тиеш. 

16. Гарантия ҥтҽлеше турында бенефициар талҽбе һҽм аңа кушып 

бирелгҽн документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла һҽм 

гарант бенефициарга аның талҽбен канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта: 

1) гарантия бирелгҽн срок тҽмамланганнан соң (гарантиянең гамҽлдҽ 

булу срогы) гарантка талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушып бирелгҽн документлар 

гарантка тапшырылган); 

2) талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушып бирелгҽн документлар гарантиядҽ 

билгелҽнгҽн тҽртипне бозып, гарантка тапшырылды; 

3) талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушып бирелгҽн документлар гарантия 

шартларына туры килми; 

4) бенефициар принципал һҽм (яисҽ) өченче затлар тарафыннан 

тҽкъдим ителгҽн принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн 

йөклҽмҽлҽренең тиешле ҥтҽлешен кабул итҥдҽн баш тартты; 

5) ҽлеге статьяның 7 пунктында һҽм Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 115.3 статьясындагы 6 пунктында билгелҽнгҽн очракларда; 

6) гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда. 

17. Гарантиянең ҥтҽлеше турында бенефициар талҽбе һҽм (яисҽ) аңа 

кушып бирелгҽн документлар нигезсез һҽм (яисҽ) муниципаль гарантия 

шартларына туры килми дип танылган очракта, гарант бенефициарга аның 

талҽбен канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарту турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

18. Гарант бенефициар талҽбенҽ каршы принципал тҽкъдим итҽ алырлык 

каршылыкларны чыгарырга хокуклы. Гарант хҽтта принципал алардан баш 

тарткан яки ҥз бурычын таныган очракта да ҽлеге каршылыкларга хокукын 

югалтмый. 

19. Гарантия ҥтҽлеше турында бенефициар талҽбен һҽм аңа кушып 

бирелгҽн документларны нигезле һҽм муниципаль гарантиянең тиешле 

шартлары дип танылган очракта, гарант гарантия буенча йөклҽмҽне 

гарантиядҽ билгелҽнгҽн вакытта ҥтҽргҽ тиеш. 

20. Гарантның бенефициар каршындагы муниципаль гарантиядҽ 

каралган йөклҽмҽсе гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн принципалның срогы 

чыккан йөклҽмҽлҽре кҥлҽмендҽ, лҽкин гарантия суммасыннан да артмый. 

21. Гарантның муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы 

йөклҽмҽсе туктатыла: 

1) гарантта билгелҽнгҽн кҥлҽмдҽ бенефициарга Гарант тарафыннан 

акча тҥлҽп,; 

2) гарантиядҽ билгелҽнгҽн вакыт узганнан соң, ул бирелгҽн 

(гарантиянең гамҽлдҽ булу срогы); 

3) принципал һҽм (яисҽ) өченче затлар тарафыннан принципалның 

гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн йөклҽмҽлҽрен ҥтҽгҽн йҽ принципалның 

кҥрсҽтелгҽн йөклҽмҽлҽрен бҥтҽн нигезлҽр буенча (бенефициар тарафыннан 

гарантка һҽм (яисҽ) судка бирелгҽн гарантия ҥтҽлеше турында гарантка 

карата талҽп булу-булмауга карамастан) туктатылган очракта, яисҽ 

принципалның кҥрсҽтелгҽн йөклҽмҽлҽрен башка нигезлҽр буенча 

(бенефициар тарафыннан гарантка һҽм (яисҽ) судка биргҽн талҽпнең булу-

булмавына карамастан)); 

4) гарантка кире кайтару юлы белҽн бенефициарның ҥз 

хокукларыннан һҽм (яисҽ) бенефициарның гарантия буенча ҥз 

йөклҽмҽлҽреннҽн азат итҥ турында язма гаризасы буенча ҥз 



хокукларыннан баш тартуы нҽтиҗҽсендҽ, принципал тарафыннан Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 1151 статьясында каралган гарантия 

буенча мондый гарантия буенча бенефициарлар һҽм килҽчҽктҽ алар 

барлыкка килҥ өчен нигезлҽр фактта булмаган очракта гарантияне кире 

кайтару нҽтиҗҽсендҽ, гарантны гарантия буенча ҥз йөклҽмҽлҽреннҽн азат 

итҥ турында гарантия буенча ҥз хокукларыннан; 

5) ҽгҽр тҽэмин ителешенҽ гарантия бирелгҽн принципалның йөклҽмҽсе 

билгелҽнгҽн срокта барлыкка килмҽсҽ; 

6) бенефициар гарантка һҽм (яисҽ) гарантка гарантка гарантия 

ҥтҽлеше турында гарантка талҽп куйганнан соң төп йөклҽмҽне (шул 

исҽптҽн принципалны һҽм (яисҽ) бенефициарны бетерҥгҽ бҽйле рҽвештҽ) 

туктатуга яисҽ аның гамҽлдҽ булмавын алыш-биреш дип тануга бҽйле 

рҽвештҽ;; 

7) бенефициарның башка затка яисҽ бенефициарга караган башка 

нигезлҽр буенча гарантка гарантия, хокуклар һҽм (яисҽ) бурычлар буенча 

талҽп хокукларын бҥтҽн затка тапшырган очракта, гарантның алдан язма 

ризалыгыннан (кҥрсҽтелгҽн талҽплҽрнең (хокукларның һҽм бурычларның) 

яңа хуҗасына (сатып алучыга) облигациягҽ хокукларның яңа хуҗасына 

(сатып алучыга) кҥчҥенҽ бҽйле рҽвештҽ, кыйммҽтле кҽгазьлҽр турында 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽрне (хокукларын) 

алдан тапшырудан (кҥчҥдҽн тыш), принципалның (эмитентның)); 

8) принципал тарафыннан башка затка тапшырылган яисҽ 

принципалга караган хокукларның һҽм (яисҽ) бурычларның (бурычның) 

башка нигезлҽре буенча башка затка кҥчкҽн очракта, гарантның алдан язма 

ризалыгыннан башка, төп йөклҽмҽ буенча принципалга караган 

хокукларның һҽм (яисҽ) бурычларның (бурычның) башка нигезлҽре буенча 

принципал тарафыннан тапшырылган очракта;; 

9) гарантиялҽрдҽ кҥрсҽтелгҽн очракларда һҽм нигезлҽр буенча 

гарантияне чакыртып алу нҽтиҗҽсендҽ; 

6) гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда. 

22. Гарантның аның буенча йөклҽмҽлҽре туктатылганнан соң 

бенефициарның гарантияне тотып калу кҥрсҽтелгҽн гарантия буенча нинди 

дҽ булса хокукларны сакламый. 

23. Муниципаль гарантияне туктату турында мҽгълҥм булган Гарант бу 

хакта бенефициарга һҽм принципалга хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

Бенефициар һҽм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисҽ туктатуга 

китерҽ торган хҽллҽрнең килеп чыгуы турында мҽгълҥм булган принципал бу 

хакта гарантка хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне ҥтҽҥ гарантның 

принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китерсҽ йҽ 

бенефициарның принципалга Карата талҽбе хокукларының гарантка юл 

куюы белҽн бҽйле булса, мондый муниципаль гарантияне ҥтҽҥ өчен акча 

тиешле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исҽпкҽ алына, ҽ 

мондый муниципаль гарантия буенча йөклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ бюджет кредиты 

бирҥ буларак чагыла. 

25. Ҽгҽр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне ҥтҽҥ гарантның 

принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китермҽсҽ йҽ 

бенефициарның принципалга карата талҽп хокукы гарантка юл кую белҽн 

бҽйле булмаса, мондый муниципаль гарантияне ҥтҽҥ өчен акча тиешле 

бюджет чыгымнарында исҽпкҽ алына. 



26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йөклҽмҽлҽрнең тулы кҥлҽмдҽ 

яисҽ нинди дҽ булса өлешендҽ ҥтҽҥ йөзеннҽн тҥлҽнгҽн акчалар регрессы 

тҽртибендҽ гарантка кайтару яисҽ гарантка бенефициарның принципалга 

карата бирелгҽн талҽп хокукларын ҥтҽҥ йөзеннҽн алынган акчалар бюджет 

кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла. 

27. Муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн кредитлар һҽм 

кредитлар максатчан булырга тиеш. 

28. Муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн кредит (займ) акчаларын 

максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия бирҥ 

турында шартнамҽдҽ билгелҽнгҽн йөклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ 

ҥтҽмҽгҽн очракта, принципал һҽм бенефициар Россия Федерациясе 

законнарында, муниципаль гарантия бирҥ турында килешҥдҽ билгелҽнгҽн 

җаваплылыкка ия. 

29. Бенефициарлар булып торган йөклҽмҽлҽрне тҽэмин итҥдҽ бирелҽ 

торган муниципаль гарантиянең ҥзенчҽлеклҽре Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы белҽн билгелҽнҽ. 

30. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмиссиясе нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн йөклҽмҽлҽр буенча муниципаль гарантиялҽрне бирҥ һҽм ҥтҽҥ 

ҥзенчҽлеклҽре Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнҽ. 

31. Муниципаль гарантиялҽрне бирҥ тҽртибе һҽм шартлары Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн ҽлеге карар 

белҽн билгелҽнҽ. 

 

 

11 Статья 36.  Россия Федерациясе валютасында муниципаль 

гарантиялҽр программасы 

 

1.Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр 

программасы, тҥбҽндҽге мҽгълҥматларны кҥрсҽтеп, Чираттагы финанс 

елында һҽм план чорында бирелҽ торган Россия Федерациясе валютасындагы 

муниципаль гарантиялҽр исемлегеннҽн гыйбарҽт: 

1) гарантиялҽрнең гомуми кҥлҽме; 

2) һҽр юнҽлеш (максатлар), категория (төркемнҽр) һҽм (яисҽ) 

гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын 

кҥрсҽтеп гарантиялҽҥ юнҽлешлҽре (максатлары) ; 

3) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу 

(булмау) ; 

4) гарантиялҽрне бирҥ һҽм ҥтҽҥнең башка шартлары; 

2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн йөклҽмҽлҽр буенча 

муниципаль гарантиялҽр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына 

бирелҽ һҽм ҥтҽлҽ. 

3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр 

программасы бюджет турында тиешле карарга кушымта булып тора. 

 

Мәкалә  37. Чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽр программасы 

 

1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы 

Чираттагы финанс елында һҽм план чорында бирелҽ торган чит ил 

валютасындагы муниципаль гарантиялҽр исемлегеннҽн гыйбарҽт, тҥбҽндҽге 

мҽгълҥматларны кҥрсҽтеп: 



2) һҽр юнҽлеш (максатлар), категория (төркемнҽр) һҽм (яисҽ) 

гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын 

кҥрсҽтеп гарантиялҽҥ юнҽлешлҽре (максатлары) ; 

2) гарантиялҽр һҽм алар тарафыннан тҽэмин ителҽ торган йөклҽмҽлҽр 

валютасы; 

1) гарантиялҽрнең гомуми кҥлҽме; 

3) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу 

(булмау) ; 

4) гарантиялҽрне бирҥ һҽм ҥтҽҥнең башка шартлары;  

2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителҽ 

торган йөклҽмҽлҽр белдерелгҽн валютада бирелҽ һҽм ҥтҽлҽ. 

3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр 

программасы бюджет турында тиешле карарга кушымта булып тора. 

 

 

 

Мәкалә  38. Җирлек алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽр 

 

1. Акча йөклҽмҽлҽре буенча җирлек алдындагы бурыч булып акча 

средстволары суммасы тора, аны җирлек алдындагы акчалата йөклҽмҽ 

нигезендҽ билгеле бер датага тҥлҽргҽ тиеш. 

2. Җирлекнең финанс активлары җирлек алдында акча йөклҽмҽлҽре 

буенча талҽплҽрне формалаштыра. 

3. Җирлек алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽр буенча бурычны исҽптҽн 

төшерҥ һҽм торгызу кагыйдҽлҽре (нигезлҽре, шартлары һҽм тҽртибе), Россия 

Федерациясе Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, районның 

финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнҽ. 

4. Җирлек алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽрне (акчалата йөклҽмҽлҽр 

буенча бурычларны) исҽпкҽ алу, шулай ук кҥрсҽтелгҽн йөклҽмҽлҽр һҽм 

алыш-бирешлҽр буенча талҽп хокукларын гамҽлгҽ ашыру Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 932 статьясындагы 4 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн тиешле орган яисҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексының 932 

статьясындагы 5 пунктында кҥрсҽтелгҽн вҽкалҽтле зат тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. 

5. Ҽгҽр килешҥдҽ башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, җирлек алдындагы 

акчалата йөклҽмҽлҽр тиешле сумманы җирлек бюджетының бердҽм счетына 

кҥчергҽннҽн бирле ҥтҽлгҽн булып санала. 

 

Мәкалә 39. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

 

1. Җирлек исеменнҽн чыгарылган кыйммҽтле кҽгазьлҽр муниципаль 

кыйммҽтле кҽгазьлҽр дип таныла. 

2. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрнең эмитенты-җирлек уставы 

муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия булган 

башкарма комитет. 

5. Җирлек тарафыннан чыгарылырга мөмкин булган муниципаль 

кыйммҽтле кҽгазьлҽр төрлҽре һҽм аларның эмиссиясе һҽм мөрҽҗҽгатьлҽре 

тҽртибе һҽм шартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн 

билгелҽнҽ. 

 



11 Статья 40. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштыруның иң 

чик кҥлҽмнҽре 

 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына (Чираттагы 

финанс елына) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрнең иң чик кҥлҽме номиналь 

бҽя буенча тиешле бюджет турында Карарда билгелҽнгҽн муниципаль эчке 

бурычның югары чиклҽреннҽн тыш авыл җирлеге Советы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

 

Башлыгы 2. 1) җирлек бюджеты проектын төзү; 

 

11 Статья  41.  1) җирлек бюджеты проектын төзҥ; 

 

1. Җирлек бюджеты проекты нигезендҽ төзелҽ: 

- Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль 

җыелышына Россия Федерациясе бюджет сҽясҽтен (бюджет сҽясҽтенҽ 

талҽплҽр) билгели торган юлламасы нигезлҽмҽлҽре;; 

- Россия Федерациясе бюджет сҽясҽтенең, салым сҽясҽтенең һҽм 

таможня-тариф сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре (Россия Федерациясе 

субъектларының бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре, 

муниципаль берҽмлеклҽрнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп 

юнҽлешлҽре);; 

- җирлекнең социаль-икътисади ҥсеш фаразлары; 

- муниципаль программаларны (муниципаль программалар проектларын, 

кҥрсҽтелгҽн программаларның ҥзгҽрешлҽре проектларын). 

2. Җирлек бюджеты проекты өч елга (Чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына) төзелҽ һҽм раслана. 

Җирлек бюджеты проекты Чираттагы финанс елына төзелҽ һҽм раслана 

икҽн, җирлек башкарма комитеты уртача сроклы финанс планын эшли һҽм 

раслый. 

3. Бюджет проектын төзҥ тҽртибе һҽм сроклары бюджет законнары һҽм 

авыл җирлеге Советының муниципаль хокукый актлары талҽплҽрен ҥтҽп, 

җирлек башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ. 

4. Җирлек бюджеты проектын турыдан-туры төзҥне җирлекнең финанс 

органы башкара. 

5. Җирлек бюджеты проектын ҥз вакытында һҽм сыйфатлы итеп төзҥ 

максатларында җирлекнең финанс органы барлык җирле ҥзидарҽ 

органнарыннан, бюджет барлыкка китерҥче предприятиелҽрдҽн, 

учреждениелҽрдҽн, оешмалардан кирҽкле белешмҽлҽр алырга хокуклы. 

6. Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеш фаразы өч елдан да ким булмаган 

чорга, шул исҽптҽн Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең 

башкарма комитеты тарафыннан эшлҽнҽ. 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына социаль-икътисадый ҥсеш 

фаразы план чорының параметрларын төгҽллҽштерҥ һҽм план чорының 

икенче елы параметрларын өстҽҥ юлы белҽн эшлҽнҽ. 

Социаль-икътисадый ҥсеш фаразына аңлатма язуында фараз 

параметрларын нигезлҽҥ, шул исҽптҽн фаразланган ҥзгҽрешлҽрнең 

сҽбҽплҽрен һҽм факторларын кҥрсҽтеп, элек расланган параметрлар белҽн 

чагыштыру китерелҽ. 



Бюджет проектын төзҥ яки карау барышында җирлекнең социаль-

икътисади ҥсеш фаразын ҥзгҽртҥ бюджет проектының төп 

характеристикаларын ҥзгҽртҥгҽ китерҽ. 

7. Бюджет керемнҽре авыл җирлеге Советына бюджет турында карар 

проекты кертелгҽн көнгҽ гамҽлдҽ булган Россия Федерациясе законнары, 

шулай ук Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм 

җирлек бюджетының салым булмаган керемнҽрен билгели торган 

муниципаль хокукый актлар шартларында җирлекнең социаль-икътисадый 

ҥсешен фаразлау нигезендҽ фаразлана. 

8. Җирлекнең финанс планы ел саен, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексы положениелҽрен ҥтҽп, җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан 

билгелҽнгҽн форма һҽм тҽртиптҽ эшлҽнҽ һҽм раслана һҽм авыл җирлеге 

Советына җирлек бюджеты проекты белҽн бер ҥк вакытта бирелҽ. 

Җирлекнең уртача вакытлы финанс планы кҥрсҽткечлҽре һҽм җирлек 

бюджеты проектының төп кҥрсҽткечлҽре бер-берсенҽ туры килергҽ тиеш. 

Расланган урта сроклы финанс планы җирлеге булырга тиеш тҥбҽндҽге 

параметрлары: 

1) җирлек бюджеты керемнҽренең һҽм чыгымнарының фаразланган 

гомуми кҥлҽме; 

2) бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр, бюджет чыгымнарын 

классификациялҽҥ бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽре 

кҥлҽмнҽре йҽ бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр, муниципаль программалар 

һҽм эшчҽнлекнең программага карамаган юнҽлешлҽре буенча бюджет 

ассигнованиелҽре кҥлҽмнҽре (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ); 

3) җирле бюджетларга салым керемнҽреннҽн авыл җирлеге Советының 

муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган кҥчерҥлҽр 

нормативлары; 

4) бюджет кытлыгы (профицит) ; 

5) муниципаль бурычның иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан 

һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган елның 1 гыйнварына. 

Авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан җирлекнең уртача 

сроклы финанс планының өстҽмҽ кҥрсҽткечлҽрен раслау каралырга мөмкин. 

Җирлекнең уртача сроклы финанс планы кҥрсҽткечлҽре индикатив 

характерга ия һҽм чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең 

уртача сроклы финанс планын эшлҽгҽндҽ һҽм раслаганда ҥзгҽртелергҽ 

мөмкин. 

Уртача сроклы финанс планы план чорына кҥрсҽтелгҽн план 

параметрларын төгҽллҽштерҥ һҽм план чорының икенче елына 

Параметрларны өстҽҥ юлы белҽн эшлҽнҽ. 

Уртача сроклы финанс планы проектына аңлатма язуында уртача сроклы 

финанс планы параметрларын нигезлҽҥ, шул исҽптҽн, планлаштырыла торган 

ҥзгҽрешлҽрнең сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, элек хупланган параметрлар белҽн 

чагыштыру китерелҽ. 

9. Гамҽлдҽге чыгым йөклҽмҽлҽрен һҽм җирлекнең кабул ителҽ торган 

йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ өчен бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы һҽм муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ җирлекнең финанс органы тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. 



Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру гамҽлдҽге һҽм кабул ителҽ 

торган йөклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ бюджет ассигнованиелҽре буенча аерым гамҽлгҽ 

ашырыла. 

10. Җирлек бюджеты хисабына тормышка ашырыла торган муниципаль 

программалар җирлек башкарма комитеты карары белҽн раслана. 

Муниципаль программаларны эшлҽҥ турында карарлар кабул итҥ 

тҽртибе, шулай ук аларны формалаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру сроклары 

җирлек башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнҽ. 

Муниципаль программаларны (ярдҽмче программаларны) тормышка 

ашыруга бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽме авыл җирлеге Советының Бюджет 

чыгымнарының ведомство структурасы составында җирлек бюджеты 

турындагы карары белҽн җирлек Башкарма комитетының хокукый акты 

нигезендҽ һҽр программа (ярдҽмче программа) буенча бюджет 

чыгымнарының максатчан статьясы нигезендҽ раслана. 

Чираттагы финанс елыннан башлап финанслауга тҽкъдим ителҽ торган 

муниципаль программалар җирлек башкарма комитеты карары белҽн җирлек 

бюджеты турындагы карар проекты авыл җирлеге Советына кертелгҽн көнгҽ 

кадҽр бер айдан да соңга калмыйча расланырга тиеш. 

Һҽр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруның 

нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҥткҽрелҽ. Ҥткҽрҥ тҽртибе һҽм муниципаль 

программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ критерийлары 

җирлек башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнҽ. 

Муниципаль программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ 

нҽтиҗҽлҽре буенча җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан авыл 

җирлеге Советына бюджет турындагы карар проекты кертелгҽн көнгҽ кадҽр 

бер айдан да соңга калмыйча, Чираттагы финанс елыннан башлап, 

программаны тормышка ашыруга бюджет ассигнованиелҽрен кыскарту яки 

аны гамҽлгҽ ашыруны вакытыннан алда туктату турында Карар кабул 

ителергҽ мөмкин. 

Ҽлеге карар кабул ителгҽн очракта һҽм җирлек бюджетында муниципаль 

контрактлар программаларын ҥтҽҥ өчен төзелгҽн очракта муниципаль 

контрактлардан килеп чыга торган чыгым йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ бюджет 

ассигнованиелҽре карала, алар буенча яклар тарафыннан аларны туктату 

турында килешҥгҽ ирешелмҽгҽн. 

11. Җирлек бюджетында ведомство максатчан программаларын гамҽлгҽ 

ашыруга бюджет ассигнованиелҽре каралырга мөмкин, аларны эшлҽҥ, раслау 

һҽм тормышка ашыру җирлек башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ башкарыла. 

12. Авыл җирлеге Советының авыл җирлеге бюджеты турындагы карары 

проектында бюджет керемнҽренең гомуми кҥлҽме, чыгымнарның гомуми 

кҥлҽме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында, авыл җирлеге Советы карарларында билгелҽнгҽн башка 

кҥрсҽткечлҽр (бюджет турындагы Карардан тыш) керҽ торган бюджетның 

төп характеристикалары булырга тиеш. 

Бюджет турында карар белҽн раслана: 

- җирлек бюджеты керемнҽренең Баш администраторлары Исемлеге; 

2. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторы: 

- Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына һҽм план чорына) 

бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрлҽре бҥлеклҽре, 



бҥлекчҽлҽре, төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре), йҽ бюджетлар 

чыгымнары классификациясенең бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре, максатчан 

статьялары (муниципаль программалар һҽм эшчҽнлекнең программага 

карамаган юнҽлешлҽре), төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре), 

төркемнҽре (төркемнҽре һҽм төркемчҽлҽре), шулай ук чираттагы финанс 

елына (Чираттагы финанс елына һҽм план чорына) бюджет чыгымнары 

классификациясенең бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре буенча, шулай ук бюджет 

чыгымнары классификациясенең бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре (2 пункт 2013 

елның 16 октябрендҽге 79-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендҽ); 

- Чираттагы финанс елына бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасы, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары бюджетларыннан тыш; 

- гавами норматив йөклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн бюджет 

ассигнованиелҽренең гомуми кҥлҽме; 

- Чираттагы финанс елында һҽм план чорында (Чираттагы финанс 

елында һҽм план чорында) Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан һҽм (яисҽ) башка бюджетларына бирелҽ торган бюджетара 

трансфертлар кҥлҽме;); 

- Чираттагы финанс елына һҽм план чорының беренче елына бюджет 

расланса, шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнарның гомуми 

кҥлҽме бюджет чыгымнарының гомуми кҥлҽменең кимендҽ 2,5 проценты 

кҥлҽмендҽ, план чорының икенче елына бюджет чыгымнарының гомуми 

кҥлҽменең кимендҽ 5 проценты кҥлҽмендҽ; 

- Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты кытлыгын 

финанслау чыганаклары (Чираттагы финанс елына һҽм план чорына)); 

- Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҥче 

елның 1 гыйнварына муниципаль эчке бурычның иң югары чиге, шул 

исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча бурычның иң югары чиге 

кҥрсҽтелеп, ; 
- муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар, Россия Федерациясе 

валютасында һҽм чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽр программалары;; 

- җирлек бюджетының Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы, авыл җирлеге Советының муниципаль 

хокукый акты белҽн билгелҽнгҽн башка кҥрсҽткечлҽре. 

13. Җирлек бюджеты проекты авыл җирлеге Советының муниципаль 

хокукый актында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халык алдында тыңлауларда фикер 

алышырга тиеш. 

 

11 Статья 42.  Җирлек бюджеты проектына экспертиза ҥткҽрҥ 

 

1. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын авыл җирлеге Советына 

раслауга тапшырганнан соң, авыл җирлеге Советы Рҽисе, шушы документлар 

белҽн бергҽ, җирлекнең Контроль-хисап органына финанс һҽм бюджет 

законнары талҽплҽренҽ туры килҥ-килмҽҥгҽ экспертиза ҥткҽрҥгҽ җирлек 

бюджеты турындагы карар проектын тапшырырга тиеш. 

Тиешле бҽялҽмҽ алганнан соң, җирлек бюджеты проекты авыл җирлеге 

Советы Рҽисе тарафыннан авыл җирлеге Советына раслауга тапшырыла яки 

эшлҽп бетерҥ өчен җирлек башкарма комитетына кире кайтарыла. 

 



Башлыгы 3. Җирлек бюджеты проектын карау һәм раслау 

 

Мәкалә  43. Авыл җирлеге Советы каравына җирлек бюджеты турында 

карар проектын кертҥ 

 

1. Җирлек башкарма комитеты авыл җирлеге Советы каравына агымдагы 

елның 15 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча Чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына җирлек бюджеты турында карар проектын кертҽ. 

2. Бюджет проекты белҽн бер ҥк вакытта авыл җирлеге Советына ҽлеге 

Нигезлҽмҽ һҽм Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендҽ 

документлар һҽм материаллар тапшырыла. 

 

Мәкалә 44. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты белҽн бер ҥк 

вакытта тапшырыла торган документлар һҽм материаллар 

 

Җирлек бюджеты турындагы карар проекты белҽн бер ҥк вакытта авыл 

җирлеге советына тҥбҽндҽге документлар тапшырыла: 

- җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре; 

- агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-

икътисади ҥсешенең якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм агымдагы финанс елында 

җирлекнең социаль-икътисади ҥсешенҽ көтелҥче нҽтиҗҽлҽр;; 

- җирлекнең социаль-икътисади ҥсеш фаразлары; 

- Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең берлҽштерелгҽн 

бюджетының төп характеристикалары (керемнҽрнең гомуми кҥлҽме, 

чыгымнарның гомуми кҥлҽме, дефицитның (профицитның) фаразы йҽ урта 

сроклы финанс планы проекты;; 

- җирлек бюджеты проектына аңлатма язуы ; ; 

- бюджетара трансфертларны бҥлҥ методикалары яки проектлары һҽм 

исҽплҽп чыгару; 

- Чираттагы финанс елы ахырына муниципаль бурычның иң югары чиге 

(Чираттагы финанс елы ахырына һҽм план чорының һҽр елы ахырына); 
- муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар, Россия Федерациясе 

валютасында һҽм чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽр программалары;; 

- агымдагы финанс елына җирлек бюджеты ҥтҽлешен бҽялҽҥ; 

- авыл җирлеге бюджетының керем чыганаклары реестры; 

- башка документлар һҽм материаллар. 

Муниципаль программалар һҽм эшчҽнлекнең программалы булмаган 

юнҽлешлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бҥлҥ бюджеты турындагы 

карар расланган очракта, бюджет турында карар проектына муниципаль 

программалар паспортлары (кҥрсҽтелгҽн паспортларга ҥзгҽрешлҽр 

проектлары) тапшырыла. 

 

Мәкалә 45. Авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турында карар 

проектын карау тҽртибе 

 

1. Авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан ике эш көне 

дҽвамында авыл җирлеге Советы каравына кертелгҽннҽн соң, авыл җирлеге 

Советы Рҽисе авыл җирлеге бюджеты турында карар проекты кертелгҽннҽн 

соң, аны Советның эш органына - икътисади ҥсеш, Бюджет, салымнар, тариф 



сҽясҽте, эшмҽкҽрлекне ҥстерҥ, бюджетара һҽм җир-милек мөнҽсҽбҽтлҽре 

мҽсьҽлҽлҽре буенча комиссиягҽ җибҽрҽ. 

2. Комиссия ҽлеге проектны алган көннҽн алып биш эш көне эчендҽ 

тапшырылган документларның һҽм материалларның Россия Федерациясе 

бюджет законнарына туры килҥ-килмҽве турында бҽялҽмҽ ҽзерли. 

- тиешле бҽялҽмҽлҽрне алганнан соң, авыл җирлеге Советы тарафыннан 

җирлек бюджеты турында карар проектын карауга кабул итҥ яки аны җирлек 

башкарма комитетына эшлҽп бетерҥ өчен кире кайтару турында Карар кабул 

ителҽ; 

4. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирҽкле 

документлар һҽм материаллар белҽн авыл җирлеге Советына, эшлҽп бетерҥ 

өчен, биш эш көне эчендҽ тапшырылырга тиеш. 

5. Авыл җирлеге бюджеты турында карар проекты буенча гариза ясау 

хокукына һҽм аны авыл җирлеге Советында карау барышында авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитҽкчесе, җирлекнең финанс органы җитҽкчесе яки 

аның вҽкалҽтле вазыйфаи затлары ия. 

6. Авыл җирлеге Советы утырышында авыл җирлеге бюджеты турында 

карар проектын караганда авыл җирлеге Советы җирлекнең башкарма 

комитеты җитҽкчесенең докладын яки Аның кушуы буенча җирлекнең 

финанс органы җитҽкчесе докладын һҽм икътисади ҥсеш, Бюджет, салымнар, 

тариф сҽясҽте, эшмҽкҽрлекне, бюджетара һҽм җир-мөлкҽт мөнҽсҽбҽтлҽрен 

ҥстерҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча комиссия рҽисенең өстҽмҽ докладын тыңлый һҽм 

җирлек бюджеты проектын раслау яки аны кире кагу турында Карар кабул 

итҽ. 

7. Авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турындагы карары 

Чираттагы финанс елының 1 гыйнварыннан ҥз көченҽ керҽ. 

8. Авыл җирлеге Советының агымдагы финанс елы башыннан җирлек 

бюджеты турындагы карары ҥз көченҽ кермҽсҽ: 

1) җирлекнең финанс органы бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ бюджет 

ассигнованиелҽрен һҽм бюджет йөклҽмҽлҽренең лимитларын финанс хисап 

елында бюджет ассигнованиелҽренең уникенче өлешеннҽн һҽм бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитларыннан артмаган кҥлҽмдҽ ай саен җиткерергҽ хокуклы; 

2) авыл җирлеге Советы карары белҽн җирлек бюджеты турында 

билгелҽнҽ торган башка кҥрсҽткечлҽр авыл җирлеге Советы карары белҽн 

авыл җирлеге Советының финанс хисап елына бюджеты турында карары 

белҽн билгелҽнгҽн кҥлҽмнҽрдҽ (нормативларда) һҽм тҽртиптҽ кулланыла. 

9. Ҽгҽр җирлек бюджеты турында Совет карары агымдагы финанс елы 

башланганнан соң ҥз көченҽ керсҽ, җирлек башкарма комитеты авыл җирлеге 

Советы каравына һҽм раславына җирлек бюджеты турында карар проектын 

тапшыра. 

Кҥрсҽтелгҽн карар проекты авыл җирлеге Советы тарафыннан тҽкъдим 

ителгҽн көннҽн алып 15 көннҽн дҽ артмаган вакытта карала һҽм раслана. 

10. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын карау һҽм аны авыл 

җирлеге Советы карары белҽн билгелҽнгҽн раслау тҽртибе Чираттагы финанс 

елының 1 гыйнварыннан бюджет турындагы карар ҥз көченҽ керҥне, шулай 

ук кҥрсҽтелгҽн карар белҽн Россия Федерациясе Бюджет кодексының 184.1 

статьясы нигезендҽ кҥрсҽткечлҽрне һҽм характеристикаларны раслауны 

кҥздҽ тотарга тиеш. 

2. Авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты турындагы карары, ҽгҽр 

Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм (яисҽ) җирлек бюджеты 



турында карарда башкасы каралмаган булса, финанс елының 1 

гыйнварыннан ҥз көченҽ керҽ һҽм 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була. 

Җирлек бюджеты турындагы карар аңа кул куйганнан соң җиде көннҽн 

дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш. 

 

Башлыгы 4. Җирлек бюджеты керемнәре 

 

Мәкалә 46. Бюджет ҥтҽлеше нигезлҽре 

 

1. Җирлек бюджетының ҥтҽлеше җыелма бюджет язмасы һҽм касса 

планы нигезендҽ башкарыла. 

Бюджет ҥтҽлешен оештыру җирлекнең финанс органына йөклҽнҽ. 

2. Җирлек бюджеты кассаның бердҽмлеге һҽм чыгымнарның 

ведомствога буйсынуы нигезендҽ башкарыла. 

3. Җирлек бюджетының ҥтҽлеше җирлек башкарма комитеты 

тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

4. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары җирлек бюджетының 

баланслылыгын тҽэмин итҽлҽр, федераль законнарның һҽм Татарстан 

Республикасы законнарының бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу, 

бюджет процессын гамҽлгҽ ашыру, муниципаль бурычның дефициты, кҥлҽме 

һҽм структурасы, җирлекнең бюджет йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҽлҽр. 

 

Мәкалә  47. Җыелма бюджет язмасы 

 

1. Җыелма бюджет язмасын төзҥ һҽм алып бару тҽртибе җирлекнең 

финанс органы җитҽкчесе боерыгы белҽн билгелҽнҽ. 

Җыелма бюджет язмасын раслау һҽм аңа ҥзгҽрешлҽр кертҥ җирлекнең 

финанс органы җитҽкчесе тарафыннан башкарыла. 

2. Җыелма бюджет язмасының расланган кҥрсҽткечлҽре җирлек 

бюджеты турындагы Советның карарына туры килергҽ тиеш. 

Җирлек бюджеты турындагы Совет карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында 

Карар кабул ителгҽн очракта, җирлекнең финанс органы җитҽкчесе җыелма 

бюджет язмасына тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҽ. 

3. Бюджет ҥтҽлеше барышында җыелма бюджет язмасы кҥрсҽткечлҽре, 

Россия Федерациясе Бюджет кодексында каралган очракларда, җирлек 

бюджеты турындагы Совет карарына ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җирлекнең 

финанс органы җитҽкчесе карары нигезендҽ ҥзгҽртелергҽ мөмкин. 

4. Чыгымнар буенча җыелма бюджет язмасының расланган 

кҥрсҽткечлҽре Чираттагы финанс елы башланганчы бюджет акчаларын баш 

бҥлҥчелҽргҽ җиткерелҽ. 

5. Җыелма бюджет язмасына, җирлек бюджетының бердҽм счетындагы 

калдыклар белҽн идарҽ итҥ операциялҽреннҽн тыш, бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиелҽре дҽ кертелҽ. 

8. Авыл җирлеге Советының агымдагы финанс елы башыннан җирлек 

бюджеты турындагы карары ҥз көченҽ кермҽсҽ: 

1) җирлекнең финанс органы бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ бюджет 

ассигнованиелҽрен һҽм бюджет йөклҽмҽлҽренең лимитларын финанс хисап 

елында бюджет ассигнованиелҽренең уникенче өлешеннҽн һҽм бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитларыннан артмаган кҥлҽмдҽ ай саен җиткерергҽ хокуклы; 



2) авыл җирлеге Советы карары белҽн җирлек бюджеты турында 

билгелҽнҽ торган башка кҥрсҽткечлҽр авыл җирлеге Советы карары белҽн 

авыл җирлеге Советының финанс хисап елына бюджеты турында карары 

белҽн билгелҽнгҽн кҥлҽмнҽрдҽ (нормативларда) һҽм тҽртиптҽ кулланыла. 

Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына 

бюджетара трансфертлар бҥлҥ һҽм (яисҽ) бирҥ тҽртибе хисап финанс елына 

билгелҽнгҽн рҽвештҽ саклана. 

Ҽгҽр бюджет турында карар финанс елы башланганнан соң өч ай узгач 

ҥз көченҽ кермҽсҽ, җирлекнең финанс органы билгелҽнгҽн абз шартларын 

ҥтҽгҽндҽ бюджет ҥтҽлешен оештырырга хокуклы. 2-4 ҽлеге пункт. 

Шул ук вакытта җирлекнең финанс органы хокуклы тҥгел: 

бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын һҽм бюджет ассигнованиелҽрен 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн юридик һҽм физик 

затларга бюджет инвестициялҽре һҽм субсидиялҽренҽ җиткерергҽ; 

бирергҽ бюджет кредитлары; 

кварталга исҽплҽгҽндҽ алдагы финанс елының сигездҽн артык бурыч 

алуларының кҥлҽме кҥлҽмендҽ бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру; 

резерв фондларын формалаштыру. 

Кҥрсҽтелгҽн чиклҽҥлҽр гавами норматив йөклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ, 

муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм тҥлҽҥгҽ, халыкара шартнамҽлҽрне 

ҥтҽҥгҽ бҽйле чыгымнарга кагылмый. 

7. Ҽгҽр җирлек бюджеты турында карар агымдагы финанс елы 

башланганнан соң ҥз көченҽ керсҽ, кҥрсҽтелгҽн карар ҥз көченҽ кергҽн 

көннҽн бер ай эчендҽ җирлекнең башкарма комитеты, бюджет ҥтҽлешен 

исҽпкҽ алып, бюджет кҥрсҽткечлҽрен ачыклаучы бюджет турындагы карарга 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы карар проектын совет каравына һҽм раславына 

тапшыра. 

Кҥрсҽтелгҽн карар проекты авыл җирлеге Советы тарафыннан тҽкъдим 

ителгҽн көннҽн алып 15 көннҽн дҽ артмаган вакытта карала һҽм раслана. 

8. Авыл җирлеге Советының бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга 

салучы карарларында, җирлек бюджеты турындагы Карардан тыш, 

җирлекнең финанс органы җитҽкчесе карарлары нигезендҽ бюджет 

турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җыелма бюджет язмасына 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ өчен өстҽмҽ нигезлҽр каралырга мөмкин. 

 

Мәкалә  48. Касса планы 

 

1. Касса планында агымдагы финанс елында бюджетка касса керемнҽре 

һҽм бюджеттан касса тҥлҽҥлҽренең фаразлары аңлашыла. 

9) касса планын төзҥ һҽм алып бару тҽртибен, шулай ук бюджет 

акчаларын баш бҥлҥчелҽр, бюджет керемнҽренең Баш администраторлары, 

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

тарафыннан касса планын төзҥ һҽм алып бару өчен кирҽкле белешмҽлҽрнең 

составын һҽм срокларын билгели; 

 

49 Статья. Керемнҽр буенча бюджет ҥтҽлеше 

 

Җирлек бюджетының керемнҽр буенча ҥтҽлеше Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендҽ башкарыла. 

 



Мәкалә 50. Керемнҽр буенча бюджет ҥтҽлеше 

 

1. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча ҥтҽлеше, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы талҽплҽрен ҥтҽп, җирлекнең финанс органы билгелҽгҽн 

тҽртиптҽ башкарыла. 

2. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча ҥтҽлешен кҥздҽ тота: 

1) Бюджет һҽм акчалата йөклҽмҽлҽрне кабул итҥ һҽм исҽпкҽ алу;; 

2) раслау акчалата йөклҽмҽлҽрен; 

3) Акчалата йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне санкциялҽҥ; 

4) акчалата йөклҽмҽлҽрнең ҥтҽлешен раслау. 

3. Җирлекнең бюджет акчаларын алучы бюджет йөклҽмҽлҽрен аңа 

җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ кабул итҽ. 

Бюджет акчаларын алучы бюджет йөклҽмҽлҽрен физик һҽм юридик 

затлар, индивидуаль эшкуарлар белҽн бҥтҽн шартнамҽлҽр төзҥ юлы белҽн 

яисҽ Россия Федерациясе законнары, башка хокукый акт, килешҥ нигезендҽ 

кабул итҽ. 

4. Бюджет акчаларын алучы бюджет акчалары исҽбеннҽн тҥлҽҥ бурычын 

тҥлҽҥ һҽм аларны тҥлҽҥне санкциялҽҥ өчен кирҽкле башка документлар 

нигезендҽ раслый. 

5. Алабуга муниципаль районының финанс-бюджет палатасы бюджет 

һҽм акчалата йөклҽмҽлҽрне исҽпкҽ куйганда, акчалата йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне 

санкциялҽгҽндҽ, ҽлеге статьяның 1 пунктында каралган тиешле тҽртип 

нигезендҽ, контрольлек итҽ: 

Бюджет йөклҽмҽлҽренең бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларыннан яисҽ 

бюджет акчаларын алучыга җиткерелгҽн бюджет ассигнованиелҽреннҽн 

артмаган очракта, шулай ук бюджет йөклҽмҽлҽре турында бюджет 

йөклҽмҽсе хакындагы мҽгълҥматның бюджет чыгымнары 

классификациясе кодына туры килҥе турында; 

тиешле бюджет йөклҽмҽсе турында исҽпкҽ куелган мҽгълҥматның 

акчалата йөклҽмҽсе турындагы мҽгълҥматка туры килҥе; 

тҥлҽҥ документында кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматның акчалата йөклҽмҽгҽ 

тҥлҽҥ өчен, акчалата йөклҽмҽ турындагы мҽгълҥматның туры килҥе; 

акчалата йөклҽмҽ барлыкка килҥне раслый торган документлар 

булу. 

Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм ҽлеге статьяның 1 пунктында каралган тҽртиптҽ 

ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматка өстҽп, контрольгҽ алынырга тиешле 

башка мҽгълҥмат билгелҽнергҽ мөмкин. 

Бюджет йөклҽмҽсе муниципаль контракт нигезендҽ барлыкка килгҽн 

очракта, муниципаль контракт турындагы мҽгълҥматларның муниципаль 

ихтыяҗларны тҽэмин итҥ өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып 

алу өлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия Федерациясе 

законнарында каралган контрактлар реестрында туры килҥен һҽм 

муниципаль контракт нигезендҽ барлыкка килгҽн бюджет йөклҽмҽсе 

турындагы мҽгълҥматның муниципаль контракт шартлары нигезендҽ исҽпкҽ 

алынуын контрольдҽ тоту гамҽлгҽ ашырыла. 

Акчалата йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥ (гавами норматив йөклҽмҽлҽр буенча 

акчалата йөклҽмҽлҽрдҽн тыш) бюджет акчаларын алучыга җиткерелгҽн 

бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 



Гавами норматив йөклҽмҽлҽр буенча акчалата йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥ 

бюджет ассигнованиелҽрен алучыга җиткерелгҽн бюджет ассигнованиелҽре 

чиклҽрендҽ башкарылырга мөмкин. 

6. Акчалата йөклҽмҽлҽрнең ҥтҽлешен раслау физик яисҽ юридик затлар, 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары, халыкара хокук 

субъектлары бюджетлары файдасына бюджетның бердҽм счетыннан 

акчаларны төшереп калдыруны раслый торган тҥлҽҥ документлары 

нигезендҽ, шулай ук бюджет акчаларын алучыларның акчалата йөклҽмҽлҽрен 

ҥтҽҥ буенча акчалата булмаган операциялҽр уздыруны раслый торган башка 

документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

11 Статья 51. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча 

бюджет ҥтҽлеше 

 

1. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча җирлек 

бюджетының ҥтҽлеше җыелма бюджет язмасы нигезендҽ баш 

администратор, администратор тарафыннан башкарыла, бюджетның бердҽм 

счетында калган акчалар белҽн идарҽ итҥ операциялҽреннҽн тыш, җирлекнең 

финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

2. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет 

ассигнованиелҽре исҽбеннҽн ҥтҽлергҽ тиешле акчалата йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне 

санкциялҽҥ җирлекнең финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

11 Статья 52. Бюджет ҥтҽлеше буенча операциялҽрне исҽпкҽ алу өчен 

шҽхси счетлар 

 

1. Җирлек бюджетын ҥтҽҥ буенча бюджет процессында катнашучылар 

тарафыннан аларның бюджет вҽкалҽтлҽре кысаларында гамҽлгҽ ашырыла 

торган операциялҽрне исҽпкҽ алу Федераль казначылыкның территориаль 

органында һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

территориаль органында Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ ачыла торган шҽхси счетларда башкарыла. 

Федераль казначылыкта ачыла торган шҽхси счетлар, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында каралган вҽкалҽтлҽр кысаларында, Федераль 

казначылык тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып барыла. 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының территориаль 

органында ачыла торган шҽхси счетлар Россия Федерациясе Бюджет 

кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында каралган 

вҽкалҽтлҽр кысаларында Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ачыла һҽм алып барыла. 

 

11 Статья 33. Бюджет сметасы 

 

1. Авыл җирлеге муниципаль казна учреждениелҽренең бюджет 

сметасы, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгелҽгҽн гомуми 

талҽплҽр нигезендҽ, бюджет акчаларын баш бҥлҥче тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ төзелҽ, раслана һҽм алып барыла. 

2. Бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыручы җирле ҥзидарҽ органы булып торучы муниципаль казна 



учреждениесенең бюджет сметасы ҽлеге орган җитҽкчесе тарафыннан 

раслана. 

Казна учреждениесенең бюджет сметасының расланган кҥрсҽткечлҽре 

казна учреждениесе функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ буенча бюджет 

йөклҽмҽлҽрен кабул итҥ һҽм (яки) ҥтҽҥ өчен аңа җиткерелгҽн бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитларына туры килергҽ тиеш. 

Казна учреждениесенең бюджет сметасында өстҽмҽ рҽвештҽ казна 

учреждениесенең бюджет сметасын төзҥ һҽм алып бару тҽртибендҽ каралган 

башка кҥрсҽткечлҽр расланырга тиеш. 

Җитҽкчесе казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау тҽртибе 

нигезендҽ аны раслау хокукына ия булган бюджет сметасы кҥрсҽткечлҽре 

чыгым төрлҽренең элементлары (төркемчҽлҽре һҽм элементлары) кодлары 

буенча, шулай ук тиешле төркемнҽрнең (статьяларының) статьялары 

(статьялары) кодлары буенча, җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 

чиклҽрендҽ Дҽҥлҽт идарҽсе секторы операциялҽрен классификациялҽҥнең 

тиешле төркемнҽренең (статьяларының) кодлары буенча җиткерелгҽн 

бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ детальлҽштерелергҽ мөмкин. 

 

54 Статья. Финанслауның иң чик кҥлҽме 

 

1. Җирлекнең финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм 

тҽртиптҽ чыгымнар буенча җирлек бюджетын ҥтҽҥне оештырганда агымдагы 

финанс елының тиешле чорында акчалата йөклҽмҽлҽрне тҥлҽҥнең иң чик 

кҥлҽмен (финанслауның иң чик кҥлҽме) раслау һҽм аны баш бҥлҥчегҽ, 

бҥлҥчегҽ һҽм бюджет акчаларын алучыларга җиткерҥ карала ала. 

2. Финанслауның иң чик кҥлҽме, тулаем алганда, агымдагы финанс елы 

башыннан ай саен яки квартал саен арта баручы нҽтиҗҽ белҽн, яки бюджет 

акчаларын төп бҥлҥчелҽрне, бҥлҥчелҽрне һҽм алучыларны финанслауга 

гаризалар нигезендҽ, тиешле кварталга билгелҽнҽ. 

 

55 Статья. Бюджет ҥтҽгҽндҽ бюджет турында карар белҽн расланганнан 

артык фактта алынган керемнҽрдҽн файдалану 

 

1. Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ расланган керемнҽрнең гомуми 

кҥлҽменнҽн артыграк фактта алынган керемнҽр, агымдагы финанс елына һҽм 

план чорына бюджет турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ генҽ, җирлек 

бюджеты нигезендҽ җыелма бюджет язмасында каралган кҥлҽмдҽ бюджет 

ассигнованиелҽре җитмҽгҽн очракта, җирлекнең гавами норматив 

йөклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ җирлек финанс органы тарафыннан җибҽрелҽ ала. 

2. Бюджет ҥтҽлеше турындагы карар белҽн расланган керемнҽрдҽн тыш 

фактта алынган максатчан билгелҽнештҽге физик һҽм юридик затлардан, шул 

исҽптҽн ҽлеге Нигезлҽмҽнең 45 статьясындагы 3 пунктында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ җирлек бюджетына керҥче бюджетара трансфертлар һҽм тҥлҽҥсез 

керемнҽр, агымдагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турындагы 

карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җыелма бюджет язмасына ҥзгҽрешлҽр 

кертмичҽ, бюджет чыгымнарын арттыруга җибҽрелҽ. 

3. Акциялҽрдҽн һҽм капиталда катнашуның башка рҽвешлҽреннҽн 

алынган акчалар җирлек бюджетына норматив буенча 100 процент 

кҥчерелергҽ тиеш. 

 



56 Статья. Бюджет иммунитеты 

1. Җирлек бюджеты иммунитеты хокукый режимнан гыйбарҽт, бу 

очракта җирлек бюджеты акчасына тҥлҽтҥлҽр, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, бары тик суд акты нигезендҽ генҽ 

башкарыла. 

2. Җирлек бюджетлары акчаларына суд приставлары хезмҽте 

тарафыннан тҥлҽттерҥ, Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, башкарылмый. 

3. Җирле ҥзидарҽ органнарының яисҽ ҽлеге органнарның вазыйфаи 

затларының законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) нҽтиҗҽсендҽ гражданга 

яисҽ юридик затка, шулай ук җирлек акчалары исҽбеннҽн акча тҥлҽттерҥ 

турында бҥтҽн Дҽгъвалар буенча Суд актларын (бюджет акчаларын баш 

бҥлҥчелҽрнең субсидиар җаваплылыгы тҽртибендҽ акчаны эзлҽтеп алу 

турында суд актларыннан тыш) кайтару тҥбҽндҽге тҽртиптҽ башкарыла:: 

Башкарма документ суд карарының резолютив өлешендҽ - суд актын 

ҥтҽҥ чыганагының-җирлек казнасы хисабына ҥтҽлергҽ тиеш. 

Суд актын башкару өчен җирлекнең финанс органына тапшырыла. 

Судта муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен яклаучы җирлек бюджеты 

акчаларын баш бҥлҥче, суд акты чыгарылганнан (кабул ителгҽннҽн) соң 10 

көн эчендҽ җирлекнең финанс органына эшне карау нҽтиҗҽлҽре турында 

мҽгълҥмат җибҽрергҽ тиеш. 

Суд тарафыннан муниципаль берҽмлеккҽ карата куела торган һҽм 

муниципаль казна хисабыннан канҽгатьлҽндерелҽ торган дҽгъва яисҽ башка 

талҽплҽрне канҽгатьлҽндергҽндҽ, муниципаль берҽмлек бюджеты акчаларын 

судта муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен тҽкъдим иткҽн баш бҥлҥче 

шулай ук җирлекнең финанс органына суд актына карата шикаять бирҥ өчен 

нигезлҽрнең булуы турында хҽбҽр итҽ. 

Суд актына шикаять бирҥ өчен нигезлҽр булган очракта муниципаль 

берҽмлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥче җирлекнең финанс органына суд 

акты законлы көченҽ кергҽн көннҽн бер айдан да соңга калмыйча шикаять 

бирҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат бирергҽ тиеш. 

4. Ҥтҽлеш өчен кергҽн башкарма документка кушымта булырга тиеш: 

суд тарафыннан расланган суд актының кҥчермҽсе, аның нигезендҽ ул 

бирелгҽн, шулай ук тҥлҽттерҥченең банк счеты реквизитларын кҥрсҽтеп, 

тҥлҽттерҥче гаризасы (тҥлҽттерелергҽ тиешле акчалар кҥчерелергҽ тиеш). 

Гаризага, вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен таныклаучы ышаныч кҽгазе яки 

нотариаль расланган ышаныч кҽгазе яки башка документның кҥчермҽсе 

кушымтасы белҽн, тҥлҽтҥче яки аның вҽкиле кул куя. 

Башкарма кҽгазьнең дубликаты суд тарафыннан тиешенчҽ расланган аны 

бирҥ турында суд билгелҽмҽсенең кҥчермҽсе белҽн бергҽ ҥтҽлҥгҽ юнҽлтелҽ. 

Җирлекнең финанс органы тарафыннан башкарма документ кабул 

ителгҽн очракларда биш көн эчендҽ кире кайтарыла: 

- югарыда кҥрсҽтелгҽн документны тапшырмау; 

- санап ҥтелгҽн документларның Россия Федерациясе Граждан 

процессуаль кодексы, Россия Федерациясе арбитраж процессуаль кодексы 

һҽм "башкарма производство турында" 1997 елның 21 июлендҽге 119-ФЗ 

номерлы Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве;"; 

- башкарма документны ҥтҽҥ өчен Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн срокны бозу;; 

- тҥлҽтҥченең башкарма документны кире алу турында гариза бирҥе. 



Ҥтҽҥ өчен кергҽн башкарма документларны судка кайтарып бирергҽ 

мөмкин: 

- суд тарафыннан башкарма документны кире алу турында гариза (яисҽ 

суд акты) бирҥ; 

- бурычлы тарафыннан, йҽ тҥлҽттерҥче тарафыннан, йҽ суд тарафыннан 

ҥтҽлергҽ тиешле суд актын юкка чыгара торган документ тапшыру;; 

- ҥтҽлеш өчен кергҽн документларны тҥлҽтҥчегҽ кире кайтару 

мөмкинлеге юк. 

Судка кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча башкарма документларны кире 

кайтарган очракта, тҥлҽтҥче ҥзеннҽн кергҽн барлык документларны кушып, 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Башкарма документны кире кайтару ҽлеге документны "башкарма 

производство турында"закон нигезендҽ исҽплҽнгҽн срок кысаларында ҥтҽҥ 

өчен киртҽ булып тормый. 

Муниципаль берҽмлектҽн акча тҥлҽттерҥ турындагы суд актының 

ҥтҽлеше бюджет акчалары исҽбеннҽн башкарма кҽгазь алынганнан соң 3 ай 

эчендҽ җирлекнең финанс органы тарафыннан башкарылырга тиеш. 

Суд актын билгелҽнгҽн срокта ҥтҽҥ мөмкин булмаган очракта, 

җирлекнең финанс органы башкарма документны, суд актын ҥтҽҥ 

мөмкинлеген раслый торган тиешле документларны кушып ҥтҽлмҽҥ 

сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, кире кайтара һҽм "башкарма производство 

турында"Федераль закон нигезендҽ суд приставлары хезмҽтенҽ мөрҽҗҽгать 

итҥ тҽртибен аңлата. 

Суд актларын ҥтҽҥ бу максатларга бюджет турында карарда каралган 

ассигнованиелҽр хисабына гамҽлгҽ ашырыла. Суд актларын ҥтҽгҽндҽ бюджет 

турында карар белҽн расланган ассигнованиелҽрдҽн артык кҥлҽмдҽ җыелма 

бюджет язмасына тиешле ҥзгҽрешлҽр кертелҽ. 

Җирлекнең финанс органы башкарма документларны һҽм аларның 

ҥтҽлеше белҽн бҽйле һҽм казна акчалары хисабына куелган башка 

документларны исҽпкҽ алып бара һҽм саклауны гамҽлгҽ ашыра. 

Җирлекнең финанс органы, заказлы хат һҽм кертемнҽрнең почта 

исемлеге белҽн кергҽн мизгелдҽн алып өч көн эчендҽ суд актлары керҥе 

турында тҥлҽтҥчегҽ язмача хҽбҽр итҽ. 

 

57 Статья. Агымдагы финанс елы тҽмамлануы 

 

1. Агымдагы финанс елында бюджет ҥтҽлеше буенча операциялҽрне 

төгҽллҽҥ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ, 

җирлекнең финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

Җирлек бюджеты ҥтҽлеше буенча операциялҽр агымдагы елның 31 

декабрендҽ тҽмамлана. 

2. Агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиелҽре, бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм финанслауның иң чик кҥлҽмнҽре агымдагы 

елның 31 декабрендҽ ҥз көчлҽрен югалталар. 

3. Максатчан билгелҽнештҽге субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка 

бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ алынган бюджетара трансфертлар 

агымдагы финанс елының 1 гыйнварына кадҽр бирелгҽн бюджет кеременҽ 

кире кайтарылырга тиеш. 

Максатчан билгелҽнеше булган, кулланылмаган бюджетара 

трансфертлар калдыгы тиешле бюджет кеременҽ кҥчерелмҽгҽн очракта, ҽлеге 



акчалар, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн 

гомуми талҽплҽрне ҥтҽп, бюджет кеременҽ тҥлҽттерелергҽ тиеш. 

Бюджет акчаларының баш администраторы тарафыннан финанс хисап 

елында файдаланылмый торган субсидиялҽр һҽм башка бюджетара 

трансфертлар рҽвешендҽ бирелгҽн бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу 

(булмау) турында Карар кабул итҥ, шулай ук алар элегрҽк бирелгҽн 

бюджетка кҥрсҽтелгҽн бюджетара трансфертларны кире кайтару, ихтыяҗ 

булу турында Карар кабул иткҽндҽ, бюджет акчаларының баш 

администраторы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ формалашкан 

чыгымнары турындагы хисап нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, һҽм ҽлеге акчалар 

бюджетка кергҽн көннҽн алып 30 календарь көненнҽн дҽ соңга калмыйча 

бирелгҽн бюджет чыгымнары турындагы хисап нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Бюджет акчаларының баш администраторының агымдагы финанс 

елында файдаланылмаган максатчан билгелҽнештҽге бюджетара 

трансфертларга ихтыяҗ булу турындагы карары нигезендҽ, кҥрсҽтелгҽн 

бюджетара трансфертларның калдыгыннан артмаган кҥлҽмдҽ акчалар, 

кҥрсҽтелгҽн бюджетара трансфертларның калдыгын арттырмый торган 

кҥлҽмдҽ, кҥрсҽтелгҽн бюджетара трансфертларны бирҥ максатларына туры 

килҽ торган бюджет чыгымнарын финанс белҽн тҽэмин итҥ өчен, чираттагы 

финанс елында бюджетка кире кайтарылырга мөмкин. 

5. Файдаланылмый калган бюджетара трансфертларны тҥлҽттерҥ Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

6. Җирлекнең финанс органы агымдагы финанс елы тҽмамланганда 

бюджет акчаларын алучыларны Чираттагы финанс елының гыйнварында 

Россия Федерациясендҽ эш булмаган бҽйрҽм көннҽрендҽ аларның 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле акчалар белҽн тҽэмин итҥ тҽртибен 

билгели. 

7. Агымдагы финанс елы ахырына Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

нигезендҽ банк депозитларында урнаштырылган акчалар булу рөхсҽт ителҽ. 

 

Башлыгы 5. Җирлек бюджеты үтәлеше турында отчет әзерләү, карау 

һәм раслау 

 

11 Статья 58. Бюджет хисаплылыгын ҽзерлҽҥ 

 

1. Бюджет исҽбе һҽм бюджет хисаплылыгы нигезлҽре Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һҽм бюджет законнарының башка нормалары 

белҽн билгелҽнҽ. 

2. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы еллык хисап булып тора. Җирлек 

бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисап квартал саен була. 

3. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы һҽм хисаплары бюджет 

акчаларының тиешле баш администраторларының (администраторларының) 

җыелма бюджет хисаплылыгы нигезендҽ җирлекнең финанс органы 

тарафыннан төзелҽ. 

4. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы җирлекнең финанс органы 

тарафыннан җирлекнең башкарма комитетына тапшырыла. 

Агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм 

тугыз аенда җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы Отчет авыл җирлеге 



башкарма комитеты тарафыннан раслана һҽм шулай ук авыл җирлеге 

Советына, җирлекнең Контроль-хисап органына җибҽрелҽ. 

5. Җирлекнең бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр, җирлек бюджеты 

керемнҽренең Баш администраторлары, җирлек бюджеты кытлыгын 

финанслау чыганакларының Баш администраторлары ведомство 

буйсынуындагы бюджет акчаларын алучылар (бҥлҥчелҽр), бюджет 

керемнҽре администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторлары тарафыннан бирелгҽн бюджет хисаплылыгы нигезендҽ 

җыелма бюджет хисаплылыгын төзилҽр. 

Җирлек бюджеты акчаларының Баш администраторлары җирлекнең 

финанс органына җыелма бюджет хисаплылыгын, 1 квартал, ярты еллык, 

тугыз ай, финанс елы хисапларын тапшыралар. 

6. Бюджет хисаплылыгын ҥз эченҽ ала: 

1) хисап чорында җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында хисап, җирлек 

бюджеты керемнҽре, чыгымнары һҽм дефициты кҥрсҽтелеп, хисап (статья 

2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендҽ); 

2) бюджет ҥтҽлеше балансы; 

3) эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап; 

4) хисап хҽрҽкҽте турында акча; 

5) Аңлатма язуы. 

 

Мәкалә  59. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапны 

тышкы тикшерҥ 

1. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге 

Советында каралганчы тикшерелергҽ тиеш, ул бюджет акчалары баш 

администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы яктан тикшерҥне һҽм 

бюджет ҥтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала. 

2. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерҥ 

җирлекнең Контроль-хисап органы тарафыннан башкарыла. 

3. Җирлекнең Контроль-хисап органына тышкы тикшерҥ өчен Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ бюджет хисаплылыгы һҽм ҽлеге 

Нигезлҽмҽнең 46 статьясындагы 6 өлешендҽ каралган документлар 

тапшырыла. 

4. Башкарма комитет, агымдагы елның 1 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча, 

аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥ өчен, җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында хисап тапшыра. 

Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥ эшлҽре 

бер айдан да артмаган вакыт эчендҽ башкарыла. 

5. Бюджет ҥтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ авыл җирлеге 

Советына бер ҥк вакытта җирлекнең башкарма комитетына да юлланган 

Контроль-хисап органы тарафыннан тапшырыла. 

 

Мәкалә 60. Авыл җирлеге Советы каравына җирлек бюджеты турында 

карар проектын кертҥ 

 

1. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге 

Советы карары белҽн раслана. 

2. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап белҽн бер ҥк 

вакытта җирлек башкарма комитеты тарафыннан авыл җирлеге Советының 

бюджет ҥтҽлеше турында карары проекты, резерв фонды 



ассигнованиелҽренең ҥтҽлеше турында хисап, җирлек бюджетыннан 

бирелгҽн бюджет кредитлары турында хисап, эчке бурычның торышы 

турында хисап һҽм бюджет законнары нигезендҽ башка хисап тапшырыла. 

3. Авыл җирлеге Советы, Контроль-хисап органы бҽялҽмҽсен алганнан 

соң, җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисапны карый. 

Бюджет ҥтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре буенча 

авыл җирлеге Советы Бюджет ҥтҽлеше турындагы карарны раслау яисҽ кире 

кагу турында Карар кабул итҽ. 

Авыл җирлеге Советы Бюджет ҥтҽлеше турындагы карар кире каккан 

очракта, ул дөрес булмаган яисҽ тулы чагылдырылмаган мҽгълҥматларны 

бетерҥ һҽм бер айдан артмаган кабат тапшыру өчен кире кайтарыла. 

4. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге 

Советына агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча тапшырыла. 

 

11 Статья 61. Авыл җирлеге Советы тарафыннан җирлек бюджеты 

ҥтҽлеше турындагы карар проектын карау һҽм раслау 

 

1. Авыл җирлеге Советы карары белҽн хисап финанс елына бюджет 

ҥтҽлеше турында отчет раслана, анда керемнҽрнең, чыгымнарның һҽм 

дефицитның (профицитның) гомуми кҥлҽме кҥрсҽтелҽ. 

2. Хисап финанс елы өчен җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карарга 

аерым кушымталар белҽн кҥрсҽткечлҽр раслана: 

бюджет керемнҽрен классификациялҽҥ кодлары буенча җирлек бюджеты 

керемнҽре; 

җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы буенча җирлек 

бюджеты чыгымнары; 

бюджет чыгымнарын классификациялҽҥ бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре 

буенча җирлек бюджеты чыгымнары; 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары 

буенча җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары (статья 2007 

елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендҽ); 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары 

буенча җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары (статья 2007 

елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендҽ); 

Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карар нигезендҽ шулай ук җирлек 

бюджеты ҥтҽлеше турында Карар кабул итҥ өчен авыл җирлеге Советы 

карары белҽн билгелҽнгҽн башка кҥрсҽткечлҽр дҽ раслана. 

3. Авыл җирлеге Советының җирлек бюджеты һҽм җирлек бюджеты 

ҥтҽлеше турындагы хисапны раслау турындагы карарлары, аңа законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кул куелганнан соң, җиде көннҽн дҽ соңга калмыйча, 

рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш. 

 

Башлыгы 6. Бюджет бозулары һәм мәҗбүри бюджет чараларын куллану 

турында Гомуми нигезләмәләр 

 

11 Статья 62. Бюджет бозу төшенчҽсе 

 



1. Бюджет бозу дип җирлекнең башкарма комитеты, Алабуга 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы, бюджет акчаларының 

баш администраторы (администраторы), муниципаль заказчы тарафыннан 

эшлҽнгҽн дип таныла: 

1) бюджет-хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия 

Федерациясе Бюджет законнары нигезлҽмҽлҽрен һҽм башка хокукый 

актларны бозу;; 

2) гавами норматив йөклҽмҽлҽрне һҽм Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетларыннан физик затларга башка тҥлҽҥлҽр буенча гавами 

норматив йөклҽмҽлҽрне һҽм йөклҽмҽлҽрне билгели торган хокукый актлар 

нигезлҽмҽлҽрен бозу, ул гавами-хокукый белем алуга зыян китерҥгҽ 

китерҽ; 

3) бюджеттан акча бирҥ турында шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) 

шартларын бозу; 

4) муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽрне, муниципаль 

ихтыяҗларны тҽэмин итҥ өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне 

сатып алуларны планлаштыру, нигезлҽҥ талҽплҽрен, шулай ук муниципаль 

контрактны ҥзгҽртҥгҽ, өзҥгҽ карата талҽплҽрне бозу;; 

5) муниципаль контрактлар шартларын бозу; 

6) бюджеттан акча бирҥ турында шартнамҽлҽрне (килешҥлҽрне) ҥтҽҥ 

максатларында төзелгҽн шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) шартларын бозу, аңа 

гавами-хокукый белем бирҥгҽ зыян китерҥ сҽбҽпле; 

7) муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн кредит бирҥ 

максатларын, тҽртибен һҽм шартларын ҥтҽмҽҥ. 

2. Бюджет процессында катнашучыга карата ҽлеге статьяның 1 өлешендҽ 

кҥрсҽтелгҽн бюджет чарасын куллану, Россия Федерациясе законнарында 

каралган җаваплылыктан тиешле нигез булганда, аның вазыйфаи затларын 

бюджеттан азат итми. 

 

11 Статья  63.  Бюджет мҽҗбҥр итҥ чараларын куллану 

 

1. Бюджет бозуын кылган өчен мҽҗбҥр итҥнең бюджет чарасы финанс 

органнары һҽм Федераль казначылык органнары тарафыннан Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ кулланыла. 

2. Финанс органнарының һҽм Федераль казначылыкның бюджет мҽҗбҥр 

итҥ чараларын куллану вҽкалҽтлҽре Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының хокукый нормалары белҽн билгелҽнгҽн. 

 


