
              Решение                            Карар

2019 елны  ң 20 нче ноябре           Чистай шәһәре                       №  49/2    
                      

Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль
районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан
Чистай  муниципаль  районының  «Чистай
шәһәре»  муниципаль  берәмлеге  бюджетына
һәм  Татарстан  Республикасы  бюджетыннан
максатчан билгеләнештәге субсидияләр (башка
бюджетара трансфертлар) Чистай муниципаль
районының  финанс  белән тәэмин  итү
чыганагы  булып  торган  авыл  җирлекләре
бюджетларына башка бюджетара трансфертлар
бирү Кагыйдәләре хакында

Россия  Федерациясе  Бюджет  кодексының  142  нче  статьясы  нигезендә,
Чистай муниципаль районы Советы

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан  Республикасы  «Чистай  муниципаль  районы»  муниципаль
берәмлеге  бюджетыннан  Чистай  муниципаль  районының  «Чистай  шәһәре»
муниципаль берәмлеге бюджетына һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан
максатчан  билгеләнештәге  субсидияләр  (башка  бюджетара  трансфертлар)
Чистай  муниципаль  районының  финанс  белән тәэмин  итү  чыганагы  булып
торган  авыл җирлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү
Кагыйдәләрен расларга. 

2. Әлеге карар нигезләмәләре 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына
бюджетларын төзегәндә, раслаганда һәм үтәлгәндә барлыкка килә торган хокук
мөнәсәбәтләренә карата кулланыла.

3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Чистай  муниципаль
районының Финанс–бюджет палатасына йөкләргә.

Чистай муниципаль районы                                       
Башлыгы                                                                               Д.А. Иванов   



Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы
Советы тарафыннан 2019 
елның 20 ноябрендә кабул 
ителгән 49/2 нче номерлы 
карарына кушымта

Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
бюджетыннан Чистай муниципаль районының «Чистай шәһәре» муниципаль
берәмлеге бюджетына һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан максатчан

билгеләнештәге субсидияләр (башка бюджетара трансфертлар) Чистай
муниципаль районының финанс белән тәэмин итү чыганагы булып торган авыл

җирлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү 
Кагыйдәләре

1.  Әлеге  кагыйдәләр  Татарстан  Республикасы  «Чистай  муниципаль
районы» муниципаль берәмлеге бюджетыннан Чистай муниципаль районының
«Чистай шәһәре» муниципаль берәмлеге һәм Чистай муниципаль районының
авыл җирлекләре бюджетларына максатчан билгеләнештәге субсидияләр (башка
бюджетара  трансфертлар)  булган  финанс  тәэминаты  чыганагы  булып  торган
башка бюджетара трансфертлар (алга таба – башка бюджетара трансфертлар)
бирүнең максатларын, тәртибен һәм шартларын билгели.

2. Башка бюджетара трансфертлар түбәндәге чыгым йөкләмәләрен тәэмин
итү максатларында бирелә:

- муниципаль җирлектәге мөлкәт белән идарә итү, аннан файдалану һәм эш
итү;

- җирлек чикләрендә Халыкны электр, җылылык, газ һәм су белән тәэмин
итү,  ташландык суларны агызу, халыкны ягулык белән  тәэмин итүне Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә оештыру;

- җирлекнең торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларына карата юл эшчәнлеге һәм аларга юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү,
шул исәптән парковкалар (парковка урыннары) булдыру һәм аларның эшләвен
тәэмин  итү,  җирлекнең  торак  пунктлары  чикләрендә  җирле  әһәмияттәге
автомобиль юлларының сакланышына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру,
шулай  ук  автомобиль  юлларын  куллану  һәм  Россия  Федерациясе  законнары
нигезендә  юл  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыру  өлкәсендә  башка  вәкаләтләрне
гамәлгә ашыру;

- җирлектә яшәүче һәм аз керемле гражданнарны торак урыннары белән
тәэмин итү, муниципаль торак фондын төзүне һәм карап тотуны оештыру, торак
төзелеше өчен шартлар тудыру, муниципаль торак контролен гамәлгә ашыру,
шулай  ук  торак  законнары  нигезендә  җирле  үзидарә  органнарының  башка
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру;

-  халыкка  транспорт  хезмәте  күрсәтү  өчен  шартлар  тудыру  һәм  җирлек
чикләрендә  халыкка  транспорт  хезмәте  күрсәтүне  оештыру  (автомобиль
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транспорты өлешендә);
- җирлек халкының ялын оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәтләре

белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру;
- җирлек территориясен төзекләндерү (юл эшчәнлеген башкару, шулай ук

торак  пунктларның  күпфатирлы  йортларның  ишегалды  территорияләрен,
күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләренә керү юлларын капиталь
ремонтлау һәм ремонтлау чыгымнарыннан тыш);

- ритуаль хезмәтләр оештыру һәм күмү урыннарын карап тоту;
-  җирлектә  балалар  һәм  яшьләр  белән  эшләү  чараларын  оештыру  һәм

тормышка ашыру;
-  җирле  үзидарә  органнары  хезмәткәрләренә  хезмәт  хакы  түләү

мәсьәләләре өлешендә җирле үзидарә органнары эшчәнлеген матди-техник һәм
финанс ягыннан тәэмин итү;

- муниципаль учреждениеләр булдыру, муниципаль казна учреждениеләре
эшчәнлеген  финанс  белән  тәэмин  итүне  гамәлгә  ашыру  һәм  бюджет  һәм
автоном учреждениеләр тарафыннан муниципаль биремне үтәүне финанс белән
тәэмин  итү,  шулай  ук  муниципаль  ихтыяҗларны тәэмин  итү  өчен  товарлар,
эшләр,  хезмәт  күрсәтүләр  сатып  алуны  гамәлгә  ашыру  (гомумтармак
учреждениеләре өлешендә);

-  муниципаль  сайлауларны,  җирле  референдумны,  депутатны,  җирле
үзидарәнең  сайланулы  органы  әгъзасын,  җирле  үзидарәнең  сайланулы
вазыйфаи  затын  чакыртып  алу  буенча  тавыш  бирүне,  муниципаль  берәмлек
чикләрен үзгәртү,  муниципаль берәмлекне үзгәртеп  кору мәсьәләләре буенча
тавыш бирүне әзерләү һәм үткәрүне оештыру ягыннан һәм матди-техник яктан
тәэмин итү;

- гамәлдәге законнар нигезендә башка чыгым йөкләмәләре.
3. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан

«Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге бюджетына бирелә торган
субсидияләр (башка бюджетара трансфертлар) түбәндәгеләр исәбеннән бирелә:

-  муниципаль  мәдәният  һәм  яшьләр  сәясәте  учреждениеләре  хезмәтенә
түләү белән бәйле чыгымнар;

- муниципаль учреждениеләрнең һәм җирле үзидарә органнарының матди -
техник базасын ныгыту белән бәйле чыгымнар;

- “Чистай” индустриаль паркын тоту;
- ТҖҮ җитәкчеләренә компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру;
-  муниципаль  берәмлекләр  башлыкларын,  җирлекләрнең  башкарма

комитетлары җитәкчеләрен хезмәт өчен түләү һәм матди бүләкләү;
- муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанс белән

тәэмин итү (һөнәри керемгә салым исәбенә);
- “Иң яхшы ТҖҮ” конкурсы кысаларында грантлар бирү;
-  гражданнарның  үзара  салым  акчаларын  җәлеп  итеп  гамәлгә  ашырыла

торган җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү;
- авыл җирлекләренә грантлар;
-  һәм  башка  чыгымнар,  Татарстан  Республикасы  бюджетыннан

субсидияләр һәм бюджетара трансфертлар бирү максатлары нигезендә.
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4.  Әлеге  Кагыйдәләр  нигезендә  бирелә  торган  бюджет  акчаларын  төп
бүлүче – Татарстан  Республикасы Чистай муниципаль  районының Финанс –
бюджет палатасы (алга таба – финанс-бюджет палатасы).

5. Башка бюджетара трансфертлар тиешле финанс елына һәм план чорына
Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
бюджетында  каралган  бюджет  ассигнованиеләре  һәм әлеге  Кагыйдәләрнең  2
пунктында  каралган  максатларга  финанс  –  бюджет  палатасына  билгеләнгән
тәртиптә рөхсәт ителгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә.

6. Башка бюджетара трансфертлар «Чистай шәһәре» муниципаль берәмлеге
бюджетына,  территориясендә  муниципаль  учреждениеләр,  җирле  үзидарә
органнары,  Татарстан  Республикасы  норматив  хокукый  актлары  нигезендә
конкурста  җиңүчеләр  дип  танылган  территориаль  иҗтимагый  үзидарә
органнары  урнашкан  авыл  җирлекләре  бюджетларына,  шулай  ук  Татарстан
Республикасы  бюджетыннан  бюджетара  трансфертлар  бирү  максатлары
нигезендә башка нигезләрдә бирелергә мөмкин. 

7.  Башка  бюджетара  трансферларны  бирү  һәм  тоту  шартлары  булып
түбәндәгеләр тора:

а)  әлеге  Кагыйдәләрнең  11  пункты  нигезендә  башка  бюджетара
трансферлар бирү турында килешү төзү;

б) Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44 статьясында каралган
җирле  бюджетларга  Татарстан  Республикасы  бюджетыннан  бюджетара
трансфертлар бирүнең төп шартларын җирлекләрнең җирле үзидарә органнары
тарафыннан үтәү.

8. Башка бюджетара трансфертлар алу өчен җирлек Советы яисә җирлек
башкарма комитеты (алга таба - вәкаләтле орган) Чистай муниципаль районы
Башкарма  комитетының  норматив-хокукый  акты  белән  расланган  Тәртиптә
(алга  таба  -  Тәртип,  Башкарма  комитет)  билгеләнгән  срокларда  Финанс
палатасына  башка  бюджетара  трансфертлар  бирүгә  гариза  һәм  Тәртиптә
билгеләнгән башка документлар тапшыра.

9.  Җирлекләр  бюджетларына  бирелә  торган  башка  бюджетара
трансфертлар  күләме  башкарма  комитетның  норматив-хокукый  актларында
билгеләнгән формула буенча билгеләнә. 

10.  Җирлекләр бюджетлары арасында башка бюджетара трансфертларны
бүлү башкарма комитетның норматив-хокукый акты белән раслана.

11. Башка бюджетара трансфертлар бирү башкарма комитет һәм вәкаләтле
орган арасында Башкарма комитет раслаган рәвешләр нигезендә төзелә торган
башка  бюджетара  трансфертлар  бирү  турындагы  килешү  нигезендә  гамәлгә
ашырыла.

12. Килешүдә каралган:
башка бюджетара трансфертлар күләме, аларның максатчан билгеләнеше;
башка бюджетара трансфертлар бирүнең нәтиҗәлелеге күрсәткечләре;
башка бюджетара трансфертларны күчерү тәртибе;
башка бюджетара трансфертлардан файдалану турында хисаплылык бирү

сроклары  һәм  рәвешләре  һәм  башка  бюджетара  трансфертлар  бирүнең
нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү;  
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башка  бюджетара  трансфертларны  алучының  билгеләнгән  башка
бюджетара  трансфертлардан  файдалану  нәтиҗәлелегенең  билгеләнгән
күрсәткеченә ирешмәү нәтиҗәләре; 

килешүдә каралган башка бюджетара трансфертларны алучының килешүдә
каралган йөкләмәләрнең үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру тәртибе;

килешү шартларын бозган өчен килешү төзегән якларның җаваплылыгы.
13.  Башка  бюджетара  трансфертлардан  файдалану  нәтиҗәлелеге

күрсәткечләре бу максатларга акча бирү турында Татарстан Республикасының
норматив хокукый актлары нигезендә билгеләнә.

Вәкаләтле  орган  тарафыннан  тапшырылган  хисаплылыкка  үткәрелгән
анализ  нигезендә,  нәтиҗәлелек  күрсәткечләренә  ирешүне  бәяләү  Башкарма
комитет тарафыннан башкарыла.

14. Вәкаләтле органнар килешүдә каралган форма һәм тәртип буенча башка
бюджетара  трансфертлардан  файдалану  турындагы  хисапны  Башкарма
комитетка тапшыралар.

15. Башкарма комитетка тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеге өчен
җаваплылык вәкаләтле органга йөкләнә.

16. Башка бюджетара трансфертлар Финанс-бюджет палатасы тарафыннан
җирлекләр  бюджетларына  федераль  казначылыкның  Татарстан  Республикасы
буенча  идарәсенең  җирле  бюджетлар  үтәлешенә  касса  хезмәте  күрсәтү  өчен
килешүдә билгеләнгән срокларда ачылган территориаль органнары счетларына
күчерелә.

17.  Башка  бюджетара  трансфертлар  бирү  шартларын  бозган  очракта,
тиешле  акчалар  Россия  Федерациясе  бюджет  законнарында  билгеләнгән
тәртиптә муниципаль район бюджеты кеременә күчерелергә тиеш.

18. Башка бюджетара трансфертларны бирү елыннан соң килүче елның 1
гыйнварына кадәр файдаланылмаган башка бюджетара трансфертлар калдыгы
Россия  Федерациясе  Бюджет  кодексында  билгеләнгән  таләпләр  нигезендә
муниципаль район бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш.

19. Башка бюджетара трансфертлар максатчан характерга ия һәм, Татарстан
Республикасы  норматив  –  хокукый  актларыннан  тыш,  башка  максатларда
кулланыла алмый.

20. Башкарма комитет һәм финанс-бюджет палатасы закон нигезендә башка
бюджетара трансфертларның максатчан кулланылышын тикшереп тора.
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