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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      КАРАР 
 
 «19» ноябрь 2019 ел                                                                              № 330 
 
 
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының муниципаль 
гарантиялҽрен бирүгҽ бҽйле аерым 
мҽсьҽлҽлҽр турында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115, 115.2 һҽм 115.3 статьялары һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 37 статьясы нигезендҽ Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты карар бирә: 

 
1. Расларга: 

 - 1 нче кушымта нигезендҽ, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль гарантиясе бирелгҽндҽ, шулай ук Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының муниципаль гарантиясе бирелгҽннҽн соң принципалның 

финанс хҽлен мониторинглауны гамҽлгҽ ашыру тҽртибен; 

- 2 нче кушымта нигезендҽ, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль гарантиясе бирелгҽндҽ тҽэмин ителешнең җитҽрлек булуын, 

ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын тикшерү, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының муниципаль гарантиясе бирелгҽннҽн соң тҽэмин ителгҽн тҽэмин 

ителешнең җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын тикшереп тору 

тҽртибен; 

- 3 нче кушымта нигезендҽ, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль гарантиясе буенча принципалга гарантның регресс талҽбен 

канҽгатьлҽндерү буенча йөклҽмҽлҽрнең минималь күлҽмен (суммасын) билгелҽү 

тҽртибен; 

 2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль 

гарантиясенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында гарантның принципалга карата регресс 

талҽбен канҽгатьлҽндерү принцибына карата (шул исҽптҽн, принципалның финанс хҽле 

начарайган очракта, гарантның регресс талҽбе принципалга карата гарантның гамҽлдҽ 

булу срогы дҽвамында банк гарантиясенҽ яисҽ поручительлеккҽ карата гарантның базар 

бҽясен киметү буенча принципалның үтҽлүе ачыкланганда), принципалга карата 

гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча принципалның үтҽлүен тҽэмин итү 

(тулырак яисҽ өлешчҽ) башкарыла йҽ составны һҽм гомуми күлҽмне (сумманы) тҽэмин 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


итү максатларында, Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн башка норматив хокукый кодекста билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерү 

максатларында өстҽмҽ (суммага) бирелҽ дип билгелҽргҽ. 

3. Хуҗалык җҽмгыяте булган принципалның 100 проценты (өлешлҽре) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районыныкы булган акциялҽрнең (өлешлҽренең) 100 

проценты яисҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы милкендҽ булган 

муниципаль унитар предприятие, йөклҽмҽсе буенча Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районына муниципаль гарантия бирелгҽн булса, принципал 

хосусыйлаштыру тҽмамланган көннҽн алып 90 көн эчендҽ Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 115.3 статьясының һҽм Россия Федерациясе граждан законнарының тиешле 

талҽплҽренҽ гарантның үтҽлүенҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ гарантиянең тулы күлҽмендҽ 

барлыкка килҽ торган регресс талҽплҽрен үтҽүне тҽэмин итҽ. 

4. Ҽлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ. 

5. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы»нда: http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырырга һҽм  Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының рҽсми 

сайтында: http://aznakayevo.tatar.ru. веб-адресы буенча урнаштырырга. 

6. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад һҽм финанс буенча урынбасары  

Г.Г. Сөлҽймановага йөклҽргҽ. 

 

 

 

 

 

        Җитҽкче                                                                                  А.Х.Шҽмсетдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына 1 нче кушымта 
 «_____» ________ 2019 №_______ 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районына муниципаль гарантия биргҽндҽ 
принципалның финанс хҽлен анализлау, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының муниципаль гарантиясе бирелгҽннҽн соң принципалга финанс 
хҽлен мониторинглау тҽртибе 

 
1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

муниципаль гарантиясен (алга таба - башлангыч анализ) биргҽндҽ принципалның 

финанс хҽлен анализлауга карата талҽплҽрне, шулай ук Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының муниципаль гарантиясе бирелгҽннҽн соң принципалның 

финанс хҽлен мониторинглауны (алга таба - эзлекле анализ) билгели. 

2. Нигезлҽмҽнең финанс хҽленҽ алдан анализ «Азнакай муниципаль районының 

финанс-бюджет палатасы» МКУ тарафыннан Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының муниципаль гарантиясе бирелгҽнче (алга таба - гарантия) 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3. Принципалның финанс хҽленҽ соңгы анализ «Азнакай муниципаль районының 

финанс-бюджет палатасы» МКУ тарафыннан гарантия бирү срогы дҽвамында гарантия 

гарантиясе буенча йөклҽмҽлҽр туктатылганчы ел саен гарантия бирелгҽннҽн соң 

гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Приналга финанс хҽлен алдан анализлау «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы башкарма комитетының «Банк гарантиясенең ышанычлылыгын 

бҽялҽү тҽртибен раслау турында» 2019 елның 19 декабрендҽге 329 номерлы карары 

белҽн расланган муниципаль гарантия алу өчен принципал белҽн тапшырылырга 

тиешле документлар исемлеге буенча тапшырыла торган документларны анализлау, 

юридик затның, муниципаль берҽмлекнең бюджет кредитын кире кайтару, процент һҽм 

башка түлҽүлҽрне түлҽү буенча йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүгҽ бирелҽ торган 

йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итү тҽртибен раслау турында» Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 19 ноябрендҽге 329 

номнрлы карары белҽн расланган муниципаль гарантия алу принцибы буенча 

тапшырылырга тиешле документларны анализлау нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Нигезлҽмҽнең финанс хҽленҽ соңгы анализ «Азнакай муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы» МКУында агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча 

түбҽндҽге документлар нигезендҽ бирелҽ: 

Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган рҽвешлҽр һҽм 

аларга карата территориаль салым органы тамгалары белҽн (яисҽ аларны электрон 

рҽвештҽ кабул итү турында территориаль салым органына хҽбҽр итеп) соңгы хисап 

елында эшчҽнлек турында бухгалтерлык хисабы күчермҽлҽре; 

агымдагы ел башына һҽм агымдагы елның соңгы хисап чоры ахырына, иң эре 

дебиторлар һҽм кредиторлар (бурычларның гомуми күлҽменнҽн биш проценттан артык) 

һҽм аны каплау срокларын күрсҽтеп, дебитор һҽм кредит бурычларын расшифровкалау; 

хисап елына принципалның бухгалтерлык хисабының дөреслеге турында 

аудиторлык бҽялҽмҽсенең нотариаль таныкланган күчермҽсен (Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ ел саен уздырыла торган аудиторлык тикшерүе мҽҗбүри булган 

икътисадый субъектларга кагыла); 

салым органының барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга салым һҽм башка мҽҗбүри 

түлҽүлҽр буенча бурычы булмау турында белешмҽлҽре һҽм аны тапшыру датасына 

кадҽр 14 көннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган бюджеттан тыш фондлар; 



чиста активларның бҽясен исҽплҽү соңгы хисап датасына һҽм агымдагы ел 

башына туры килде. 

6. Принципалның финанс хҽлен бҽялҽү финанс күрсҽткечлҽре нигезендҽ ҽлеге 

Тҽртипкҽ кушымта нигезендҽ принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы 

нигезендҽ үткҽрелҽ. 

7. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» муниципаль 

бюджет учреждениесенең финанс хҽлен алдан һҽм аннан соң анализлау нҽтиҗҽлҽре 

буенча тиешле бҽялҽмҽлҽр төзелҽ. 

8. Принципалның финанс хҽлен анализлау, аны төзү нҽтиҗҽлҽре буенча төзү һҽм 

бҽялҽмҽ бирү Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитетына ҽлеге Тҽртипнең 4 һҽм 5 пунктларында каралган документлар принцибы 

бирелгҽн көннҽн алып 30 көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының муниципаль 
гарантиясе бирелгҽндҽ, шулай ук 
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының муниципаль 
гарантиясе бирелгҽннҽн соң 
принципалның финанс хҽлен 
мониторинглаганда, принципалның 
финанс хҽлен анализлау тҽртибенҽ 

кушымта 
 

 
Принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы  

 
1.1. Финанс торышын бҽялҽү өчен, принципалның бухгалтерлык балансы һҽм 

финанс нҽтиҗҽлҽре турындагы хисап нигезендҽ исҽплҽнелҽ торган төп финанс 

индикаторларының өч төркеме кулланыла: 

ликвидлык коэффициентлары; 

үз һҽм заем акчалары нисбҽте коэффициенты; 

рентабельлек күрсҽткече. 

2. Ликвидлык коэффициентлары. 

2.1. Ликвидалык коэффициентлары төркемендҽ өч күрсҽткеч бар: 

абсолют ликвидлык коэффициенты; 

тиз ликвидлык коэффициенты; 

агымдагы ликвидлык коэффициенты. 

2.2. Абсолют ликвидлык коэффициенты (К1) түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

,
)154015301500(.

)1240(..)1250(.
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ваобязательстек

вложенияфинкрсредстваден
K  

кайда 

акча (1250) - кассадагы һҽм исҽп-хисап счетындагы акчалар (бухгалтерлык 

балансының  коды 1250), 

 финанс кертемнҽр (1240) - хисап чоры ахырына кадҽр формалашкан кыска 

сроклы финанс кертемнҽре суммасы (акциялҽр, вексельлҽр, заемнар бирелгҽн 

облигациялҽр һ.б.). 

агымдагы йөклҽмҽлҽр (1500-1530-1540) - кыска сроклы финанс йөклҽмҽлҽре, 

хисап датасыннан соң 12 айдан да кимрҽк вакыт түлҽнгҽн. Мҽгънҽсе V бухгалтерлык 

балансының (1500 бухгалтерлык балансының юл коды), булачак чор керемнҽренең (1530 

бухгалтерлык балансының юл коды) һҽм бҽялҽү йөклҽмҽлҽренең (1540 бухгалтерлык 

балансының юл коды) нҽтиҗҽсе буларак карала. 

2.3. Тиз ликвидлык коэффициенты (К2) хуҗалык ҽйлҽнешеннҽн акчаларны 

оператив рҽвештҽ чыгару һҽм булган финанс йөклҽмҽлҽрен юкка чыгару мөмкинлеген 

характерлый. Күрсҽткеч түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 

 

,
)154015301500(.

)1250(.)1240(..)1230(.
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тваобязательстек

средстваденвложенияфинкрстьзадолженнодеб
K  

кайда 

дебет бурычы (1230) - ел дҽвамында түлҽнүе көтелҽ торган дебиторлык бурычы 

(бухгалтерлык балансының юл коды 1230), 

Кереш финанс кертемнҽр (1240) - хисап чоры ахырына кадҽр формалашкан кыска 

сроклы финанс кертемнҽре суммасы (акциялҽр, вексельлҽр, заемнар бирелгҽн 



облигациялҽр һ.б.). 

акча (1250) - кассадагы һҽм исҽп-хисап счетындагы акчалар (бухгалтерлык 

балансының юл коды 1250), 

агымдагы йөклҽмҽлҽр (1500-1530-1540) - кыска сроклы финанс йөклҽмҽлҽре, 

хисап датасыннан соң 12 айдан да ким булмаган срокны каплау сроклары. Мҽгънҽсе V 

бухгалтерлык балансының (1500 юл бухгалтерлык балансының юл коды), килҽчҽк чор 

керемнҽре (1530 бухгалтерлык балансының коды) һҽм бҽялҽү йөклҽмҽлҽре (1540 

бухгалтерлык балансының юл коды) нҽтиҗҽсе буларак карала. 

2.4 Агымдагы ликвидлык коэффициенты (К3) түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

,
)15301500(.

)1200(.
3




тваобязательскрат

активыоборотн
K  

кайда 

ҽйлҽнеш (1200) - ҽйлҽнеш активлары (бухгалтерлык балансының юл коды 1200), 

йөклҽмҽлҽр (1500-1530) - кыска сроклы финанс йөклҽмҽлҽре, хисап датасыннан 

соң 12 айдан да кимрҽк булган кыска сроклы финанс йөклҽмҽлҽре. Мҽгънҽсе V 

бухгалтерлык балансының (1500 бухгалтерлык балансының юл коды) һҽм килҽчҽк 

чорлар керемнҽренең (код бухгалтерлык балансының 1530 юллары) бүленүе аермасы 

буларак тора. 

3. Үз һҽм заем акчаларының нисбҽте коэффициенты. 

3.1. Үз һҽм заем чараларының нисбҽте коэффициенты (К4) түбҽндҽге формула 

буенча билгелҽнҽ: 

,
)153014001500(

)1300(
4




капиталзаемный

капиталйсобcтвенны
K  

где 

собственный капитал(1300) – собственный капитал и резервы (код строки 

бухгалтерского баланса 1300), 

заемный капитал(1500+1400-1530) – финансовые обязательства. Значение 

находится как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств (коды строк 

бухгалтерского баланса 1500 и 1400) без учета доходов будущих периодов (код строки 

бухгалтерского баланса 1530). 

4. Показатель рентабельности 

4.1. Процедура расчета показателя рентабельности (К5) отличается для торговых 

и иных предприятий. 

4.2. Для торговых предприятий показатель рентабельности определяется на 

основе финансового коэффициента рентабельности продукции по следующей формуле: 

,
)2100(

)2200(
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прибыльваловая

продажотприбыль
K   

кайда 

сатудан кергҽн табыш (2200) - продукцияне сатудан кергҽн табыш (финанс 

нҽтиҗҽлҽре турында хисапның 2200 юл коды), 

тулаем табыш (2100) - тулаем табыш (2100 финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисапның 

юл коды). 

4.3. Оештырусыз предприятиелҽр өчен рентабельлек күрсҽткече төп эшчҽнлекнең 

рентабельлек финанс коэффициенты белҽн тҽңгҽл килҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча 

билгелҽнҽ: 

,
)2110(

)2200(
5

выручка

продажотприбыль
K   

кайда 

сатудан кергҽн табыш (2200) - продукцияне сатудан кергҽн табыш (финанс 



нҽтиҗҽлҽре турында хисапның 2200 юл коды), 

выручка(2110) – выручка (код строки отчета о финансовых результатах 2110). 

5. Финанс хҽлен бҽялҽүнең төзелеше. 
5.1. Һҽр база индикаторы өчен иң яхшы һҽм иң начар кыйммҽтлҽр билгелҽнҽ. 
5.2. Алынган ҽһҽмият һҽм чик күрсҽткечлҽр нигезендҽ һҽр күрсҽткеч өчен өч 

категориянең берсе билгелҽнҽ. Күрсҽткечлҽрнең чик күрсҽткечлҽре һҽм категорияне 
сайлау кагыйдҽсе, күрсҽткечлҽрнең факттагы күрсҽткечлҽренҽ карап, 1 нче таблицада 
күрсҽтелгҽн. 

 
1 нче таблица . Күрсҽткечлҽрнең чик күрсҽткечлҽре һҽм күрсҽткечлҽрнең факттагы 

күрсҽткечлҽренҽ карап категория сайлау. 

Коэффициентлар 
1 категория 

(яхшы күрсҽткеч) 

2 категория 
(канҽгатьлҽнерлек 

күрсҽткеч) 

3 категория 
(канҽгатьлҽнерлек 

түгел күрсҽткеч) 

К1 0,2 дҽн артык 0,1 – 0,2 0,1 дҽн кимрҽк 

К2 0,8 дҽн артык 0,5 – 0,8 0,5 дҽн кимрҽк 

К3 2,0 дҽн артык 1,0 – 2,0 1,0 дҽн кимрҽк 

К4    

сҽүдҽ 
предприятиелҽре 

0,6 дҽн артык 0,4 – 0,6 0,4 дҽн кимрҽк 

башка тармак 
предприятиелҽре 

1,0 дҽн артык 0,7 – 1,0 0,7 дҽн кимрҽк 

К5 0,15 дҽн артык 0,0 – 0,15 0,0 (рентабельсез) 

 
5.3. Җыелма бҽялҽүнең (S) ҽһҽмияте түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
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кайда 

Весi – күрсҽткечнең авырлыгы Ki җыелма бҽялҽүдҽ, i=1, 2, 3, 4 яки 5. Үлчҽүнең 

билгелҽре 2 нче таблицада күрсҽтелгҽн. 

Категорияi – категория, Күрсҽткечнең ҽһҽмияте шуңа карый Ki. Категорияi = 1, 2 

яки 3. 

 

 

2 нче таблицасы. Җыелма бҽялҽүне исҽплҽгҽндҽ кулланыла торган 

күрсҽткечлҽрнең авырлыгы. 

 

Күрсҽткеч 
Күрсҽткечнең 

авырлыгы 

Абсолют ликвидлык коэффициенты (К1) 0,11 

Тиз ликвидлык коэффициенты (К2) 0,05 

Агымдагы ликвидлык коэффициенты (К3) 0,42 

Үз һҽм заем акчаларының нисбҽте (К4) 0,21 

Рентабельлек коэффициенты (К5) 0,21 

 
5.4. Җыелма бҽялҽүнең кыйммҽте нигезендҽ принципалның финанс хҽле 

дҽрҽҗҽсе билгелҽнҽ. 

Принципалның финанс хҽле түбҽндҽге дҽрҽҗҽлҽрнең берсенҽ ия булырга мөмкин: 

ҽгҽр җыелма бҽя күрсҽткече 1,05 тан артмаса, финанс торышының яхшы 

дҽрҽҗҽсе; 

финанс торышының канҽгатьлҽнерлек дҽрҽҗҽсе - ҽгҽр җыелма бҽялҽү күрсҽткече 



1,05 тан зуррак булса, ҽмма 2,4 тҽн артмаса; 

финанс хҽленең канҽгатьлҽнерлек булмавы - ҽгҽр җыелма бҽялҽүнең кыйммҽте 

2,4 тҽн артса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына 2 нче кушымта 
 «_____» _________ 2019 №______ 

 

Җитешлеген, ышанычлылыгын һҽм ышанычлылыгын тикшерүне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе 

муниципаль берҽмлек бирелгҽн вакытта тҽэмин итү ликвидлыгы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы гарантиялҽре, 

шулай ук җитешлелекне, ышанычлылыкны һҽм ликвидлыкны тикшереп тору 

муниципаль ярдҽм күрсҽтелгҽннҽн соң бирелгҽн 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы гарантиялҽре 

 
1. Ҽлеге Тҽртип гарантия бирелгҽннҽн соң бирелгҽн тҽэмин ителешнең җитҽрлек 

булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын тикшерүгҽ, шулай ук гарантия бирелгҽннҽн 

соң бирелгҽн тҽэмин ителешнең җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын 

тикшереп торуны билгели. 

2. Гарантның регресс талҽбен тулысынча үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ гарантиянең 

нинди дҽ булса өлешендҽ түбҽндҽге төрлҽрнең берсе яисҽ берничҽсе кабул ителергҽ 

мөмкин: 

дҽүлҽт яисҽ муниципаль гарантия; 

юридик затның поручительлеге; 

кредит оешмасының гарантия белҽн тҽэмин ителҽ торган кредит буенча кредит 

принцибы булмаган банк гарантиясе; 

милек залогы принципал яки өченче зат. 

3. Банк гарантиялҽрен үтҽүне тҽэмин итү һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы алдында акчалата йөклҽмҽлҽре буенча вакытыннан алда (җайга 

салынмаган) бурычы булган юридик затларның салымнар, җыемнар, иминият 

кертемнҽре, пенялар, штрафлар, салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле процентлар, шулай ук банк гарантиялҽре һҽм 

чиста активлары бҽясе бирелҽ торган банк гарантиясенең (поручительлегенең) өч 

тапкыр суммасына кимрҽк булган, юридик затларның банкротлык (банкротлык) эше 

буенча производство кузгатылган, юридик затларның аларны ябу яки бетерү 

процессында булган затларын түлҽмҽве буенча үтҽлмҽгҽн бурычын кабул итү рөхсҽт 

ителми. 

4. Тҽэмин ителешне, ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын тикшерү «Азнакай 

муниципаль районының финанс-бюджет палатасы» МКУ тарафыннан аны биргҽнчегҽ 

кадҽр гарантия бирелгҽндҽ, шулай ук гарантиянең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында 

гарантия бирелгҽннҽн соң ел саен, гарантия буенча йөклҽмҽлҽр туктатылганчы, 1 

июньнҽн дҽ соңга калмыйча, гарантия бирелгҽннҽн соң гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Шартлатуның җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын тикшерүне 

гамҽлгҽ ашыру «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль 

гарантиясен алу өчен принципал белҽн тапшырылырга тиешле документларның 

исемлеге буенча бирелҽ торган документларны анализлау һҽм Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 19 декабрендҽге 329 номерлы 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

муниципаль районының муниципаль гарантиясен бирү турында, бюджет кредитын кире 

кайтару, процент түлҽүлҽрен һҽм башка түлҽүлҽрне кайтару буенча юридик затның, 

муниципаль берҽмлекнең йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүгҽ бирелҽ торган банк 

гарантиясенең ышанычлылыгын бҽялҽү тҽртибен раслау турында» Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 19 



декабрендҽге 329 номерлы карары белҽн расланган килешүне төзү нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

6. Җиһазлауның җитҽрлек булуын тикшерү, ҽлеге карар белҽн расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль гарантиясе 

буенча принципалга гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү принцибына карата 

гарантның регресс талҽбе талҽбенең үтҽлүен тҽэмин итүнең минималь күлҽмен 

(суммасын) билгелҽү тҽртибендҽ каралган гарантия принцибына карата гарантның 

муниципаль гарантия буенча принципалга регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү принцибына 

туры килүен билгелҽүдҽн гыйбарҽт. 

7. Банк гарантиясенең һҽм поручительлегенең ышанычы банкның яисҽ башка 

кредит оешмасының (алга таба - банк-гарант) һҽм поручительнең финанс хҽле 

тотрыклылыгы белҽн билгелҽнҽ. 

8. Банк-гарантның финанс хҽле тотрыклы дип таныла, һҽм банк гарантиясе 

ышанычлы дип таныла, ҽгҽр банк-гарант бер үк вакытта түбҽндҽге талҽплҽргҽ туры 

килсҽ: 

а) банк операциялҽрен гамҽлгҽ ашыруга Россия Федерациясе Үзҽк банкының 

генераль лицензиясе булу; 

б) Россия Федерациясе банкларында физик затларның кертемнҽрен мҽҗбүри 

иминлҽштерү системасында кредит оешмасының «Россия Федерациясе банкларында 

физик затларның кертемнҽрен иминлҽштерү турында» 2003 елның 23 декабрендҽге 177-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ катнашуы; 

в) активларның гомуми күлҽменнҽн кимендҽ 50 процент күлҽмендҽ I, II категория 

активлары күлҽме булу; 

г) кредит оешмасының кимендҽ 1 млрд. сум күлҽмендҽ үз акчалары (капиталы) 

булу; 

д) мҽҗбүри нормативларны үтҽү буенча Россия Федерациясе Үзҽк банкының 

талҽплҽрен үтҽү (шул исҽптҽн банк гарантиясе бирелүгҽ бҽйле рҽвештҽ кабул ителҽ 

торган бурыч йөклҽнешен исҽпкҽ алып); 

е) соңгы хисап елында һҽм агымдагы елның соңгы хисап чорында эшчҽнлек 

йомгаклары буенча зыяннарның булмавы; 

ж) "A-(RU") кредит рейтинг агентлыгы Россия Федерациясе өчен кредит рейтинг 

шкаласы буенча кредит рейтинг агентлыгы Аналитик Кредит Агентлыгы (Акционер 

җҽмгыяте) яисҽ "Moods’s" рейтинг агентлыгы Россия Федерациясе өчен милли рейтинг 

шкаласы буенча "ruA-(RU") яисҽ "Standard & Poor 's" яисҽ "Fitch Ratings" рейтинг 

агентлыгы классификациясе буенча "ВВ-" дҽрҽҗҽсеннҽн түбҽн булмаган кредит 

рейтингы булу яки "Mody's" рейтинг агентлыгы классификациясе буенча "Ва3" 

дҽрҽҗҽсеннҽн түбҽнрҽк түгел. 

9. Ҽлеге карар белҽн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль гарантиясен биргҽндҽ принципалның финанс хҽлен анализлау 

тҽртибенҽ кушымта булган принципалның финанс торышын бҽялҽү методикасы 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының ҽлеге карары белҽн расланган муниципаль гарантия бирелгҽннҽн соң 

принципалның финанс хҽлен мониторинглау, шулай ук финанс торышын мониторинглау 

ҽлеге карар белҽн расланган. 

Ҽгҽр поручительнең финанс хҽле, ҽгҽр кредит рейтингы (кредит рейтинглары) 

булганда, поручительнең Россия Федерациясе өчен милли рейтинг шкаласы буенча 

кредит рейтингы «A-(RU)» дҽрҽҗҽсенҽ караганда, ҽгҽр кредит рейтингы (кредит 

рейтинглары) булса, Россия Федерациясе өчен «A-(RU») кредит рейтинг агентлыгы 

аналитик кредит рейтинг рейтинг агентлыгы (Акционер җҽмгыяте) яисҽ «Рейтинг» 

инвестиция җҽмгыяте Россия Федерациясе өчен кредит рейтинг агентлыгы 



дҽрҽҗҽсеннҽн түбҽнрҽк булмаса, «Rongs» кредит рейтингы яисҽ «Fongs» агентлыгы 

классификациясе буенча «Rongs & Rongs» кредит рейтинг дҽрҽҗҽсенҽ караганда 

түбҽнрҽк булмаса, поручительнең финанс хҽле тотрыклы һҽм поручительле дип таныла. 

11. Регламентның принципалга карата регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

йөклҽмҽлҽрне тҽэмин итүгҽ принципал тарафыннан яисҽ өченче зат залогка бирелҽ 

торган мөлкҽтне бҽялҽү һҽм ҽлеге мөлкҽтнең ликвидлык дҽрҽҗҽсен билгелҽү Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 932 статьясындагы 3 пунктының җиденче абзацы 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

12. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ тҽэмин 

ителешнең җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлыгын тикшергҽннҽн соң, 10 

көн эчендҽ, тиешле бҽялҽмҽне Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитетына тапшыра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына 3 нче кушымта 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль гарантиясе 
буенча принципалга гарантның регресс талҽплҽрен канҽгатьлҽндерү буенча 

йөклҽмҽлҽрнең минималь күлҽмен (суммасын) билгелҽү тҽртибе 
 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районына 

муниципаль гарантия биргҽндҽ принципалга карата гарантның регресс талҽбен 

канҽгатьлҽндерү, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районындагы 

муниципаль гарантиянең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында йөклҽмҽлҽрнең үтҽлешен 

тҽэмин итүнең минималь күлҽменҽ (суммасына) карата талҽплҽр билгели. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль гарантия 

бирелгҽндҽ, принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы нигезендҽ билгелҽнҽ 

торган, аның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы нигезендҽ билгелҽнҽ торган, 

принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы нигезендҽ билгелҽнҽ торган, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль гарантия бирелгҽндҽ, 

принципалның финанс хҽлен анализлау тҽртибенҽ кушымта булып торучы, шулай ук 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының ҽлеге карар белҽн расланган 

муниципаль гарантия бирелгҽннҽн соң, аның финанс хҽлен мониторинглау принцибының 

региональ талҽплҽрен үтҽүне тҽэмин итү күлҽме (алга таба - минималь күлҽме) 

билгелҽнҽ. 

3. Минималь тҽэмин итү күлҽме туры килҽ: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль гарантиясе 

суммасының 100 проценты дҽрҽҗҽсе - принципалның финанс хҽле яхшы булганда; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль гарантиясе 

суммасының 120 проценты дҽрҽҗҽсе - финанс хҽленең дҽрҽҗҽсе дҽрҽҗҽсендҽ 

принципал канҽгатьлҽндерерлек дҽрҽҗҽдҽн югарырак булмаска тиеш.  

4. йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итүнең гомуми күлҽменҽ (суммасына) туры килүен 

бҽялҽгҽндҽ, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль 

гарантиясе буенча принципалга гарантның регресс талҽбен тҽэмин итүнең минималь 

күлҽме: 

юридик затларның поручительлеге, банк гарантиялҽре, дҽүлҽт (муниципаль) 

гарантиялҽре алар бирелгҽн суммада исҽпкҽ алына; 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 93.2 статьясындагы 3 пунктының 

җиденче абзацы нигезендҽ бҽялҽнҽ торган залогка тапшырыла торган (тапшырылган) 

мөлкҽтнең базар бҽясе 0,7 коэффициентын кулланып төзҽтмҽлҽр кертергҽ тиеш. 


