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Ж^ирлеклэрнец бюджет тээмин 
ителешен тигезлэугэ дотациялэр 
алучы Татарстан Республикасы 
муниципаль берэмлеклэренец 
муниципаль финансларын социаль 
икътисадый устеру Ьэм савыктыру 
чараларын куздэ тоткан килешулэр 
туры н да

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 142.1 статьясындагы 6 пункты, 

44.9 статьясындагы 5 пункты нигезендэ. Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР ИТЭ:

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районыныц Финанс- 

бюджет палатасы (алга таба -  финанс органы) 2020 елда Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы бюджетыннан жирлеклэрнец бюджет 

тээмин ителешен тигезлэугэ дотация алучы авыл жирлеге башлыгы (авыл 

жирлеге башкарма комитеты житэкчесе) белэн Татарстан Республикасы 

муниципаль берэмлеклэрен социаль-икътисадый устеру Ьэм савыктыру 

чараларын куздэ тоткан килешу тезергэ хокуклы дип билгелэргэ (алга таба- 

килешу), ул тубэндэге тэртиптэ имзалана:

килешугэ 2020 елда Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

бюджетыннан жирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ дотация 

(алга таба - дотация) алучы авыл жирлеге башлыгы (авыл жирлеге башкарма



комитеты ж;итэкчесе) кул куя Ьзм 2020 елньщ 1 февраленэ кадэр финанс 

органына тапшырыла;

килешу финанс органы тарафыннан 2020 елньщ 15 февраленнэн дэ соцга 

калмыйча имзалана.

2. Килешу авыл жирлеге башлыгы (авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесе) 2020 елнын, 15 гыйнварына кадэр финанс органына 2020 елда 

дотация алудан рэсми баш тарткан очракта тезелми.

3. Бу килешу тубэндэгене куздэ тотарга тиешлеген билгелэргэ:

Кушымта нигезендэ дотация алучы авыл жирлеге йоклэмэлэре исемлеге 

буенча;

финанс органыныц йоклэмэлэре авыл жирлеге башлыгы (авыл жирлеге 

башкарма комитеты житэкчесе) тарафыннан бирелэ торган, килешудэн 

барлыкка килгэн йоклэмэлэргэ кагылышлы дотация алучы документларны 

карап тнкшерергэ Ьэм элеге документларга бэялэмэлэр эзерлэргэ тиеш.

4. Дотация алучы жирлек башлыгына (авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесенэ) 2021 елныц 20 гыйнварына кадэр жирлекнец элеге карарныц 

кушымтасында каралган йоклэмэлэренец утэлеше турында хисап жибэрергэ.

5. Жщрлек тарафыннан каралган йоклэмэлэрне утэмэгэн очен 

жаваплылык чаралары сыйфатында билгелэу:

а) элеге карарныц 1 пунктындагы «а» пунктчасы, 3 пункты белэн - 2021 

елга бюджет турында Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Советы карары белэн расланган дотациялэр булугэ (2021 елга Иэм 2022, 2023 

еллар план чорына) узгэрешлэр керту юлы белэн гамэлгэ ашырыла торган 2021 

елга дотация кулэмен кимету (2021 елга, 2022 Ьэм 2023 еллар план чорына) 

2021 елга каралган дотация кулэмене.ц 1 проценттан артмаган, лэкин 2020 елга 

жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап курсэткечлэре буенча 

жирлек бюджетыныц салым Ьэм салым булмаган;

б) элеге карарга кушымтаныц 2 пунктындагы «а» пунктчасы белэн - 2021 

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

Республикасы Баулы муниципаль районы Советы карары белэн расланган 

дотациялэр булугэ узгэрешлэр керту юлы белэн гамэлгэ ашырыла торган 2021
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елга дотация кулэмен кимету курсэтелгэн жирлек тарафыннан Жирле 

узидарэнец уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы депутата ары на, 

сайлап куела торган вазыйфаи затларына, муниципаль хезмэткэрлэргз хезмэт 

ечен тулэугэ жибэрелэ торган бюджет ассигнованиелэре кулэмен арттыру 

кулэмендз, 2021 елга каралган дотация кулэменец 1 процентыннан да артмаган 

Ьэм 2020 елга жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап курсэткечлэре 

буенча жирлек бюджетыныц салым Ьэм салым булмаган керемнэренец 1 

проценттан да артмаган елешенэ туры килэ.

6. Дотация алучы жирлеклэр:

2020 елда авыл жирлеге башлыгы (авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесе) тарафыннан башка затны (авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесе) (авыл жирлеге башлыгы (авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесе) итепсай ланган очракта, килешудэ каралган йеклэмэлэрне утэмэгэн 

яки тиешенчэ утэмэгэн ечен жаваплылыктан азат ителэ);

элеге карарныц 1 пунктындагы «а» пунктчасында Ьэм 2 пунктындагы «а» 

пунктчасында каралган йеклэмэлэрне утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн ечен, 

2020 елда жирлек тарафыннан мондый йеклэмэлэрне утэугэ комачаулаучы 

бэхэссез кеч шартлары (федераль характердагы гадэттэн тыш хэллэр) барлыкка 

килгэн очракта, жаваплылыктан азат ителэ;

элеге карарныц 2нче кушымтасындагы «в» пунктчасында каралган 

йеклэмэне утэмэгэн ечен, Республика вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы 

жирлекнец жирле узидарэ органнары хезмэткэрлэре саны арткан очракта, 

жаваплылыктан азат ителэ;

Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре жирле узидарэ 

органнарына тапшырылган Татарстан Республикасы вэкалэтлэрен гамэлгэ 

ашыру ечен Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы 

Муниципаль берэмлеклэре бюджетларына бирелэ торган субвенциялэрне булу 

методикасын узгэртугэ бэйле рэвештэ, 2019 ел белэн чагыштырганда, элеге 

арттыру чиклэрендэге вэкалэтлэрне 2020 елга кадэр озайту чиклэрендэ гамэлгэ 

ашырыла.
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7. 2020 елныц 1 февраленэ кадэр Финанс органына дотация алучы авыл 

жирлеге администрациясе башлыгы (авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесе) тарафыннан элеге вазыйфаи зат тарафыннан имзаланган килешъ 

тапшырылмаса, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районыныц 2021 

елга (2021 елга Ьэм 2022, 2023 еллар план чорына) бюджетын 

формалаштырганда 2021 елга дотация кулэме 2020 елга каралган дотация 

кулэменец 10 процентына, э бюджетында Татарстан Республикасы 

бюджетсистемасыныц башка бюджетларыннан дотациялэр олеше жирле 

бюджетный уз керемнэренец 50 процентыннан артып киткэн жирлеккэ карата 

10 процентка кими, финанс органы шулай ук 2020 елда килешуне имзалау 

датасына кадэр (2020 елга Иэм 2021, 2022 еллар план чорына) Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Советы карары белэн каралган 

дотацияне бируне туктатып тора.

8. Элеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесе:
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Татарстан Республикасы Баулы 
муниципаль районы Башкарма комитеты

карарына кушымта 
2019 ел №

Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районы бюджетыннан дотация ала торган, килешугэ кертелергэ 

тиешле, Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэренец социаль-икътисадый 
усеше h9M муниципаль финансларын савыктыру чаралары каралган ж;ирлек

йеклэмэлэре исемлеге

1. Ж^ирлекнец дотациялелек дэрэжэсен киметугэ Ьзм жирлек 

бюджетыныц салым Ьэм салым булмаган керемнэрен арттыруга юнэлдерелгэн 

чараларны гамэлгэ ашыру буенча йеклэмэлэр:

2020 елга жирлек бюджетын утэу йомгаклары буенча, 2019 елгы утэлеш 

дэрэжэсе белэн чагыштырганда (процентларда) жирлек бюджетыныц салым 

Иэм салым булмаган керемнэре усешен тээмин иту;

авыл жирлеге башлыгы (авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе) 

тарафыннан килештеру ечен финанс органына юллана:

2012 елга (2021 елга, 2022 Ьэм 2023 еллар план чорына) бюджет 

проектыныц теп параметрлары (керем торлэре буенча керемнэр; чыгымнар 

булеклэре, булекчэлэре, дефициты, чыганаклар торлэре буенча чыгымнар; 

муниципаль узара хисаплашулар программасы Ьэм 2021 елга (2021, 2022 Ьэм 

2023 еллар план чорына) жирлек бюджетыныц теп юнэлешлэре; курсэтелгэн 

проект жирлекнец вэкиллекле органына кертелгэнче (2021 елга, 2022 Ьэм 2023 

еллар план чорына) жирлек бюджеты проектыныц теп параметрлары; 

авыл жирлеге Советыныц элеге проектларны жирлек советына керткэнче 2020 

елга (2020 елга Ьэм 2021, 2022 еллар план чорына) авыл жирлеге бюджеты 

турындагы карарга узгэрешлэр керту турындагы карары проектларын авыл 

жирлеге Советына керту турында.

Ж^ирлеклэргэ элеге пунктта курсэтелгэн актлар проектларын финанс 

органы тэкъдимнэрен исэпкэ алмыйча гына жирлек Советына кертмэскэ.

2. Бюджет берлэштеруенэ юнэлдерелгэн, тубэндэгелэрне куздэ тотучы 

чараларны гамэлгэ ашыру буенча йеклэмэлэр:



а) бюджетта Татарстан Республикасы бюджет системасыныц башка 

бюджетларыннан дотациялэр елеше булган жирлекне утэу соцгы еч финанс 

хисабы елыныц икесе дэвамында жирле бюджетный уз керемнэренен Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан уз вэкалэтлэрен даими 

нигездэ гамэлгэ ашыручы депутатларга, сайлап куела торган вазыйфаи 

затларына, муниципаль хезмэткэрлэргэ хезмэт ечен тулэу чыгымнарын 

формалаштыру нормативларын билгелэунец 5 процентыннан артып киткэн;

б) муниципаль учреждениелэрнец срогы чыккан кредит бурычларын 

булдырмауга юл куймау;

в) жирле узидарэ органнары хезмэткэрлэре санын арттырмауны, шулай 

ук жирле узидарэ органнарыныц муниципаль хокукый актлары проектларын 

финанс органнарына Россия Федерациясе дэулэт хакимияте органнары, 

Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары, жирле узидарэ 

органнары арасында вэкалэтлэр булешу нэтижэсендэ хезмэткэрлэр санын 

арттыру кирэк булган очракта, алар кабул ителгэнче арттыру турында 

жирлекнец жирле узидарэ органнары муниципаль хокукый актлары 

проектларын финанс органына килештеругэ жибэруне тээмин иту;

г) Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы бюджетыннан 

дотациялэр керемнэре составына Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы бюджетында каралган кулэмнэрдэн артмаган кулэмнэрдэ жирлеклэр 

бюджетларын раслау;

д) Баулы муниципаль районыныц берлэштерелгэн бюджеты на салым 

тулэулэре буенча бурычларны кимету буенча чаралар уздыру;

е) муниципаль бюджет Ьэм автоном учреждениелэр тарафыннан 

норматив финанслау принципларын утэу;

ж) хезмэткэ тулэу фондын планлаштыруны исэпкэ алып, муниципаль 

бюджет Ьэм автоном учреждениелэр тарафыннан, хезмэткэрлэргэ тарификация 

буенча исэплэнгэн кулэмнэн ким булмаган кулэмдэ финанс-хужалык 

эшчэнлеге планнарын формалаштыру;

3. Муниципаль финанслар белэн идарэ иту сыйфатын кутэру 

кысаларында чараларны гамэлгэ ашыру буенча йоклэмэлэр:

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 106 статьясында билгелэнгэн 

муниципальбу рыч алулар кулэменэ карата талэплэрне утэу;
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жирлек бюджеты турыида карарда жирлек бюджеты турында Россия 

Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жэлеп иту ечен 

планлаштырыла торган бюджет кредитлары булмау, алар буенча Россия 

Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан (жирле 

бюджетлар счетларында калган акчаларны тулыландыруга бюджет 

кредитларыннан тыш) биру турында карар кабул ителгэн бюджет кредитлары 

суммасыннан тыш);

жирлекнец бурыч кенэгэсе мэгълуматлары буенча, Ьэр айнын 1нче 

кененэ жирлекнец бурыч йеклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау.

4. Элеге исемлектэ каралган йеклэмэлэрне утэмэгэн очракта (элеге 

исемлектэге 1 пунктныц «а» пунктчасында, элеге исемлектэге 2 пунктныц «а» 

пунктчасында, 3 пунктта каралган йеклэмэлэрдэн тыш), авыл жирлеге 

башлыгы (авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе) тарафыннан Россия 

Федерациясе законнары нигезендэ элеге йеклэмэлэрне бозуга китергэн гамэл 

кылган (гамэл кылмаган) жирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи затларына 

карата дисциплинар жаваплылык чараларын куллану буенча жирлек йеклэмэсе.
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