
 
 

  
Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен  

тигезләүгә дотацияләр алучы муниципаль  

берәмлекләренең муниципаль финансларын  

социаль-икътисадый үстерү һәм савыктыру 

 чараларын күздә тоткан килешүләр турында  

  

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.1 статьясындагы 6 пункты, Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексының 44.9 статьясындагы 5 пункты нигезендә.  Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы (алга таба– финанс  органы ) 2020 елда Татарстан Республикасы муниципаль 

районы бюджетыннан җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотация 

алучы җирлек башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) белән Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеше һәм муниципаль финансла-

рын савыктыру чараларын күздә тоткан килешү (алга таба- килешү) төзергә хокуклы, ул 

түбәндәге тәртиптә имзалана дип билгеләргә: 

килешү Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан 

җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотация (алга таба - дотация)  

алучы җирлек башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) тарафыннан имзалана һәм 2020 

елның 1 февраленә кадәр финанс органына тапшырыла; 

килешү финанс органы тарафыннан 2020 елның 15 февраленнән дә соңга 

калмыйча имзалана. 

2. 2020 елның 15 гыйнварына кадәр җирлек башлыгы (Башкарма комитет 

Җитәкчесе) тарафыннан финанс органына 2020 елда дотация алудан рәсми баш 

тарткан очракта Килешү төзелми. 

3. Бу килешү күздә тотарга тиеш: 

кушымта нигезендә исемлек буенча дотация алучы җирлек йөкләмәләре; 

финанс органының йөкләмәләре җирлек башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) 

тарафыннан бирелә торган, килешүдән барлыкка килгән җирлек йөкләмәләренә 
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кагылышлы дотация алучы документларны карап тикшерергә һәм әлеге документларга 

бәяләмәләр әзерләргә тиеш.  

4. Җирлек башлыгына (Башкарма комитет җитәкчесенә) 2021 елның 20 

гыйнварына кадәр җирлекнең әлеге карарның кушымтасында каралган йөкләмәләренең 

үтәлеше турында хисап җибәрергә. 

5. Түбәндәгеләр белән каралган йөкләмәләрне дотация алучы җирлек 

тарафыннан үтәмәгән өчен җаваплылык чаралары сыйфатында билгеләргә: 

а) әлеге карарга кушымтаның 3 пунктының  1 пунктындагы «а» пунктчасы белән - 

2021 елга (2021 елга һәм 2022, 2023 еллар план чорына) бюджет турында Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы карары белән расланган 

дотацияләрне бүлүгә үзгәрешләр кертү юлы белән гамәлгә ашырыла торган 2021 елга 

дотация күләмен киметү (2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына) 2021 елга 

каралган дотация күләменең 1 проценттан артмаган, ләкин 2020 елга җирлек 

бюджетының салым һәм салым булмаган керемнәренең 1 проценттан артмаган өлеше 

күләмендә; 

б) әлеге карарга кушымтаның 2 пунктының «а» пунктчасы белән - 2021 елга (2021 

елга һәм 2022, 2023 еллар план чорына) бюджет турында Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Советы карары белән расланган дотацияләр бүлүгә 

үзгәрешләр кертү юлы белән гамәлгә ашырыла торган 2021 елга дотация күләмен 

киметү күрсәтелгән җирлек тарафыннан җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими 

нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, 

муниципаль хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләүгә җибәрелә торган бюджет 

ассигнованиеләрен арттыру күләмендә, 2021 елга каралган дотация күләменең 1 

процентыннан да артмаган һәм 2020 елга җирлек бюджеты үтәлеше турындагы еллык 

хисап күрсәткечләре буенча җирлек бюджетының салым һәм салым булмаган 

керемнәренең 1 проценттан да артмаган өлешенә туры килә. 

6. дотация алучы җирлек :  

килешүдә каралган йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен, шушы 

килешүне имзалаган җирлек башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) вәкаләтләре 

туктатылган һәм 2020 елда җирлек башлыгының (Башкарма комитет җитәкчесе) башка 

затны (җирлек башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) вазыйфаларын вакытлыча 

башкаручы) тарафыннан башка затны сайланган очракта, әлеге килешүне үтәмәгән яисә 

тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителә; 

әлеге карарның 1 пунктындагы «а» пунктчасында һәм 2 пунктындагы «а» 

пунктчасында каралган йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен, 2020 

елда федераль характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп туган очракта, җаваплылыктан 

азат ителә; 

әлеге карарның 2 пунктындагы «в» пунктчасында каралган йөкләмәне үтәмәгән 

өчен, 2019 ел белән чагыштырганда, әлеге вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен, 2020 

елда субвенция күләме арту сәбәпле, әлеге карарның 2 пунктындагы " в " пунктчасында 

каралган йөкләмәне үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителә.  

7. Финанс органына тапшырылмаган очракта, 2020 елның 1 февраленә кадәр 

2021 елга (2021 елга һәм 2022, 2023 еллар план чорына) Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы бюджетын формалаштырганда җирлек башлыгы 

(Башкарма комитет җитәкчесе) тарафыннан имзаланган дотация, килешү алучы җирлек 

башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) тарафыннан 2021 елга дотация күләме 2020 



елга каралган дотация күләменең 10 процентына, ә аның бюджетында Татарстан 

Республикасы бюджет системасының башка бюджетларыннан дотацияләр өлеше җирле 

бюджетның үз керемнәренең 50 процентыннан артып киткән җирлеккә карата 10 

процентка кими, финанс органы шулай ук 2020 елда Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Советының 2020 елга (2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план 

чорына) бюджет турында Карарында каралган дотацияне килешүне имзалау датасына 

кадәр бирүне туктатып тора. 

      8. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

      9. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында, 

Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

 

 

Башкаома комитет җитәкчесе                                                              В.С. Тимиряев 

 
 

 

 

 

 

 

4 нөсхәдә  

әзерләде һәм бастырды 
Е.Е. Колесова  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                            Татарстан Республикасы  
                                                                                            Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                                            Башкарма комитетының   
                                                                                            2019 елның 20 ноябрендәге  
                                                                                            1173нче номерлы карарына  
                                                                                                                                      кушымта 

 
Татарстан Республикасы муниципаль районы бюджетыннан җирлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә дотация алучы, килешүгә кертелергә тиешле, 
аның нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 
социаль-икътисадый үсеше һәм муниципаль финансларын савыктыру 

чаралары каралган җирлек йөкләмәләре  
Исемлеге 

 
1. Җирлекнең дотациялелек дәрәҗәсен киметүгә һәм җирлек бюджетының салым 

һәм салым булмаган керемнәрен арттыруга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру 

буенча йөкләмәләр: 

а) 2020 елга җирлек бюджетын үтәү йомгаклары буенча, 2019 елгы үтәлеш 

дәрәҗәсе белән чагыштырганда (процентларда) җирлек бюджетының салым һәм салым 

булмаган керемнәре үсешен тәэмин итү; 

б) җирлек башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) белән килештерү өчен финанс 

органына җибәрү: 

(2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына) бюджет проектының төп 

параметрлары (керем төрләре буенча керемнәр; чыгымнар бүлекләре, бүлекчәләре, 

дефициты, чыганаклар төрләре буенча чыгымнар; муниципаль үзара хисаплашулар 

программасы һәм 2021 елга (2021, 2022 һәм 2023 еллар план чорына) җирлек 

бюджетының төп юнәлешләре; күрсәтелгән проект җирлекнең вәкиллекле органына 

кертелгәнче (2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына) җирлек бюджеты 

проектының төп параметрлары; 

җирлекнең вәкиллекле органына әлеге проектларны керткәнче (2020 елга һәм 2021, 

2022 еллар план чорына) җирлек бюджеты турындагы карарга үзгәрешләр кертү 

турында җирлек вәкиллекле органы карарлары проектларын кертү турында; 

җирлекләргә әлеге пунктта күрсәтелгән актлар проектларын финанс органы 

тәкъдимнәрен исәпкә алмыйча, җирлекнең тиешле вәкиллекле органына кертмәскә. 

2. Бюджет берләштерүенә юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру буенча 

йөкләмәләр (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республи-

касы законы редакциясендә): 

бюджетында Татарстан Республикасы бюджет системасының башка бюджетларын-

нан дотацияләр өлеше булган җирлекне үтәү соңгы өч финанс хисабы елының икесе 

дәвамында җирле бюджетның үз керемнәренең Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты тарафыннан билгеләнгән нормативларының 5 процентыннан артып китү; 

б) муниципаль учреждениеләрнең кредит бурычлары барлыкка килүгә юл куймау; 

в) җирле үзидарә органнары хезмәткәрләре санын арттырмауны, шулай ук җирле 

үзидарә органнарының муниципаль хокукый актлары проектларын финанс органнарына 

Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дәүләт ха-

кимияте органнары, җирле үзидарә органнары арасында вәкаләтләр бүлешү 



нәтиҗәсендә хезмәткәрләр санын арттыру кирәк булган очракта, алар кабул ителгәнче 

арттыру турында җирлекнең җирле үзидарә органнары муниципаль хокукый актлары 

проектларын финанс органына килештерүгә җибәрүне тәэмин итү; 

г) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан ке-

ремнәр составына Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюдже-

тыннан дотацияләр кертеп, җирлекләр бюджетларын раслау (статья исеме 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә); 

д) салым түләүләре буенча муниципаль районның берләштерелгән бюджетына бу-

рычларны киметү буенча чаралар уздыру; 

е) муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр тарафыннан норматив финан-

слау принципларын үтәү; 

ж) хезмәткә түләү фондын планлаштыруны исәпкә алып, муниципаль бюджет һәм 

автоном учреждениеләр тарафыннан, хезмәткәрләргә тарификация буенча исәпләнгән 

күләмнән ким булмаган күләмдә финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнарын 

формалаштыру. 

3. Муниципаль финанслар белән идарә итү сыйфатын күтәрү кысаларында 

чараларны гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләр: 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 106 статьясында билгеләнгән 

муниципаль бурыч алулар күләменә карата таләпләрне үтәү; 

җирлек бюджеты турындагы карарда җирлек бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганагы буларак каралган Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җәлеп итүгә планлаштырыла торган бюджет кредитлары булмау 

(калган акчаларны җирле бюджетлар счетларында тулыландыруга бюджет 

кредитларыннан тыш); 

җирлекнең бурыч кенәгәсе мәгълүматлары буенча, һәр айның 1нче көненә 

җирлекнең бурыч йөкләмәләре буенча кичектерелгән бурычлар булмау. 

4. Әлеге исемлектә каралган йөкләмәләрне үтәмәгән очракта, әлеге исемлектәге 1 

пунктның «а» пунктчасында, әлеге исемлектәге 2 пунктның «а» пунктчасында, 3 пунктта 

каралган йөкләмәләрдән тыш, Россия Федерациясе законнары нигезендә җирлек 

башлыгы (Башкарма комитет җитәкчесе) тарафыннан әлеге йөкләмәләрне бозуга 

китергән, гамәлләре (гамәл кылмавы) җирлек җирле үзидарә органнарының вазыйфаи 

затларына карата дисциплинар җаваплылык чараларын куллану буенча җирлек бурычы 

йөкләнгән. 


