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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы Советы  

КАРАРЫ 

   

 

Чирмешән муниципаль район 

Советының 2013 елның 26 ноябрендәге 

192 номерлы «Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районында 

бюджет процессы турында Нигезләмә» 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 «Дәүләт (муниципаль) бурыч алулары, дәүләт (муниципаль) бурычлары 

һәм Россия Федерациясенең дәүләт (муниципаль) финанс активлары белән идарә 

итү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуны камилләштерү һәм 

«Дәүләт һәм муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмиссиясе һәм мөрәҗәгать итү 

үзенчәлекләре турында» Федераль законның үз көчен югалтуын тану 

максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 

2 августындагы 278-ФЗ номерлы, «Бюджетара мөнәсәбәтләрне камилләштерү 

максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 елның 2 августындагы 307-ФЗ номерлы  Федераль законнар 

нигезендә, Татарстан Республикасы «Чирмешән муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының 

2013 елның 26 ноябрендәге 192 номерлы «Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районында бюджет процессы турында Нигезләмә» карарына 

(Чирмешән муниципаль районы Советының 2014 елның 20 октябрендәге 235 

номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. 13нче статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«13 статья. Район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
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Район бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертелә: 

номиналь бәясе Россия Федерациясе валютасында күрсәтелгән 

муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштырудан килгән акчалар һәм аларны 

түләүгә юнәлдерелгән акчалар арасындагы аерма; 

Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларының Район 

тарафыннан җәлеп ителгән һәм түләнгән кредитлары арасындагы аерма; 

           район бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетлары тарафыннан бирелгән, район тарафыннан Россия Федерациясе 

валютасында алынган һәм туләнгән бюджет кредитлары арасындагы аерма; 

тиешле финанс елы дәвамында җирле бюджет акчаларын исәпкә алу 

счетларында калган акчаларны үзгәртү; 

җирле бюджет кытлыгын эчке финанслауның бүтән чыганаклары. 

Район бюджеты кытлыгын эчке финанслауның башка чыганаклары 

составына кертелә: 

Район милкендә булган акцияләрне сатудан һәм капиталда катнашунын 

башка рәвешләреннән кергән акча; 

район бюджеты чаралары буенча курс аермасы; 

           Гарант тарафыннан муниципаль гарантияләрне үтәү гарантның 

принципалга карата регресс талэбе хокукы барлыкка килуго китерсо, я 

бенефициарнын принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую шарты белэн 

Россия Федерациясе валютасында район гарантиялэрен утэугэ жибэрело торган 

акчалар кулэме; 

 

Россия Федерациясе валютасында районның башка бурыч йөкләмәләрен 

түләүгә җибәрелә торган акчалар күләме; 

район бюджетыннан юридик затларга бирелгон бюджет кредитларын кире 

кайтарудан алынган акчалар эм район бюджетынын юридик затларга бирелгэн 

бюджет кредитларынын Россия Федерациясе валютасында суммасы арасындагы 

аерма; 

 

район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларына бирелгән бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар 

белән район бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларына бирелгән Россия Федерациясе валютасында бюджет кредитлары 

суммасы арасындагы аерма; 

район бюджеты акчаларын исэпкоэ алу буенча бердэм счеттан кучерелгон 

акчалар Вэм район бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм исэп-хисап 

счетына кучерелгэн акчалар арасындагы аерма. 

 



Финанс хисап елында файдаланылмаган муниципаль юл фондынын бюджет 

ассигнованиелэре кулэмендэ агымдагы финанс елы башына район бюджеты 

акчаларынын калдыклары агымдагы финанс елында муниципаль юл фондынын 

бюджет ассигнованиелэрен арттыруга юнэлдерелэ, шулай ук район Советынын 

хокукый акты белэн билгелэнгэн кулэмдэ агымдагы финанс елында вакытлыча 

касса езеклеклэрен каплауга Вэм район исеменнэн тезелгон товарлар белэн 

тээмин итугэ муниципаль контрактлар ечен тулэугэ бюджет ассигнованиелэрен 

арттыруга, финанс хисап елында элеге муниципаль контрактларнын шартлары 

нигезендэ башкарылырга тиешле эшлэрне башкару, хезмэт курсэтугэ, финанс 

хисап елында бирелуе финанс тээминаты чыганагы курсэтелгэн субсидиялэр 

булган субсидиялэр алучыларнын акчалата йеклэмэлэрен шушы максатларга 

файдаланылмаган бюджет ассигнованиелэре калдыгы суммасыннан артмаган 

кулэмдо тулэу ечен кирэкле сумма чиклэрендо финанс хисап елында бирелгэн 

юридик затларга субсидиялэр биру ечен бюджет ассигнованиелэре каралган 

очракларда район бюджеты турында карарда каралган очракларда курсотелгэн 

максатларга файдаланылмаган бюджет ассигнованиелэре калдыгы суммасыннан 

артмаган кулэмдо тулэугэ юнэлдерелергэ мемкин. 

 

 Калдыклар белэн идаро иту буенча район бюджеты акчаларын исэпко алу 

буенча бердэм счетта операциялэр составына гамэлгэ куючы район Вэм Россия 

Федерациясе законнары нигезендо районнын финанс-бюджет палатасында 

шэхси счетлары ачылган оешмаларнын акчаларыч жолеп иту Вэм кире кайтару 

кертелэ. 

 

Район бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына 

кертелә: 

максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннән чит ил валютасында җәлеп ителгән һәм район тарафыннан 

түләнгән бюджет кредитлары арасындагы аерма; 

муниципаль гарантиялэрне Гарант тарафыннан утэу гарантнын принципалга 

карата регресс талэбе хокукы барлыкка килуго китерсэ, максатчан чит ил 

кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелгэн 

чит ил валютасында районнын муниципаль гарантиялэрен утэугэ жибэрелэ 

торган акчалар кулэме»; 

 

1.2. 14 статьяны яңа редакциядә бәян итәргә: 

 «14нче статья. Районның муниципаль бурыч структурасы 

Районның бурыч йөкләмәләре: 

1) районның кыйммәтле кәгазьләренә (муниципаль кыйммәтле 

кәгазьләргә); 



2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан 

җирле бюджетка Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән бюджет 

кредитларына; 

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил 

валютасында Россия Федерациясеннән җәлеп ителгән бюджет кредитлары; 

4) кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе валютасында район 

тарафыннан җәлеп ителгән кредитлар; 

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгән район гарантияләренә 

(муниципаль гарантияләргә); 

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясенең чит ил валютасында бирелгән муниципаль гарантияләргә; 

7) үз көченә кергәнче барлыкка килгән һәм муниципаль бурычка кертелгән 

һәм Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамәлгә керткәнче барлыкка килгән 

бүтән бурыч йөкләмәләренә. 

Муниципаль бурыч күләменә кертелә: 

1) муниципаль кыйммәтле кәгазьләр буенча бурычның номиналь суммасы; 

2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан 

җирле бюджетка кертелгән бюджет кредитлары буенча төп бурыч күләме; 

3) кредит оешмаларыннан Район тарафыннан җәлеп ителгән кредитлар 

буенча төп бурыч күләме; 

4) муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр күләме; 

5) Районның түләнмәгән бүтән бурыч йөкләмәләре күләме. 

Муниципаль эчке бурыч күләменә кертелә: 

1) йөкләмәләре Россия Федерациясе валютасында белдерелгән муниципаль 

кыйммәтле кәгазьләр буенча бурычның номиналь суммасы; 

2) йөкләмәләре Россия Федерациясе валютасында белдерелгән Россия 

Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка 

җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча төп бурыч күләме 

3) йөкләмәләр Россия Федерациясе валютасында белдерелгән кредит 

оешмаларыннан район тарафыннан җәлеп ителгән кредитлар буенча төп бурыч 

күләме; 

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгән муниципаль гарантияләр 

буенча йөкләмәләр күләме; 

5) Россия Федерациясе валютасында түләнмәгән бүтән бурыч йөкләмәләре 

күләме. 

Муниципаль тышкы бурыч күләменә кертелә: 

1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннән Район тарафыннан чит ил валютасындагы бюджет кредитлары 

буенча төп бурыч күләме; 

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында район тарафыннан 

бирелгән чит ил валютасындагы муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр 

күләме. 

Районның бурыч йөкләмәләре кыска вакытлы (бер елдан кимрәк), уртача 

вакытлы (бер елдан алып биш елга кадәр) һәм озак вакытлы (биш елдан алып 10 

елга кадәр) булырга мөмкин.»; 



1.3. Нигезләмәгә түбәндәге редакциядәге 14.1 статьяны  өстәргә: 

«14.1.статьясы. Россия Федерациясе валютасында белдерелгән бурыч 

йөкләмәләрен туктату һәм аларны муниципаль бурычтан төшереп калдыру 

1. Эгэр Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч 

йеклэмэсе муниципаль бурыч йеклэмэсенен тулэу шартлары белэн каралган 

тулэу датасыннан сон килуче датадан сон еч ел эчендэ тулэугэ тапшырылмаса 

(йеклэмэлэр шартлары Вэм районнын муниципаль хокукый актларында 

билгелэнгэн гамэллэр кредиторы тарафыннан утэлмэсэ), курсэтелгэн йеклэмэ 

тулысынча туктатылган дип санала ПНэм, эгэр район вэкиллекле органынын 

муниципаль хокукый актларында башкасы каралмаган булса, муниципаль 

бурычтан тешереп калдырыла. 

Муниципаль гарантиялэр буенча район бурыч йекломэлэре Россия Федерациясе 

валютасында муниципаль гарантиялэрне туктатуга нигез булып торган 

вакыйгалар (хэллэр) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала Бэм 

курсэтелгэн вакыйгалар (хэллэр) килеп туган очракта муниципаль бурычтан 

тешереп калдырыла. 

 

2. Район башкарма комитеты, әлеге статьяның 1 пунктындагы беренче 

абзацында күрсәтелгән сроклардан соң, Россия Федерациясе валютасында 

белдерелгән муниципаль бурыч йөкләмәләрен муниципаль бурычтан төшереп 

калдыру турында муниципаль хокукый акт чыгара. 

 

3. Муниципаль бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе 

валютасында белдерелгэн кучерело торган муниципаль бурыч йеклэмэлэре 

терлэре буенча жирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэптэн 

тешеру суммаларын чагылдырмыйча аларны исэптон тешеру суммасына 

муниципаль бурыч кулэмен кимету юлы белэн гамэлгэ атырыла. 

 

4. Әлеге статьяның 1 пунктындагы беренче абзацының, 2 һәм 3 

пунктларының гамәлдә булуы кредит килешүләре буенча Россия Федерациясе, 

Россия Федерациясе субъектлары һәм башка муниципаль берәмлекләр алдында 

муниципаль бурыч йөкләмәләренә кагылмый. 

5. Реструктурлаштырылган, шулай ук түләнгән (сатып алынган) 

муниципаль бурыч йөкләмәләрен муниципаль бурычтан төшереп калдыру 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105 һәм 113 статьялары 

нигезләмәләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

6. Муниципаль кыйммоэтле кэгазьлэрнен эмиссия шартлары нигезендэ 

аларны тулы кулэмдо эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия 

Федерациясе законнарында каралган операциялэрне алмаштыру нэтижеэсендэ 

яисэ башка операциялэр) муниципаль кыйммэтле кэгазьларнен чыгару, тулэу 

датасына кадэр, курсэтелгэн орган карары буенча вакытыннан алда тулэнгэн дип 

танылырга мемкин. 



 

Муниципаль кыйммотле кэгазьлэр эмитенты узе тарафыннан чыгарылган 

муниципаль кыймматле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне тулэп бетеру датасы 

житкэнче сатып алынган (алмашу нэтижэсендо алынган яисэ Россия 

Федерациясе законнарында каралган башка операциялэр нэтижэсендо алынган) 

дип танырга хокуклы. 

 

1.4. Түбәндәге редакциядәге 14.2 статьяны өстәргә: 

«14.2.статьясы. Муниципаль бурыч алулар (заимствования) 

1. Районнын муниципаль эчке бурыч алулары дигэндэ муниципаль 

кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру юлы белэн Вэм Россия Федерациясе бюджет 

системасынын башка бюджетларыннан эм кредит оешмаларыннан район 

исеменнэн жирле бюджетка заем акчаларын жэлеп иту анлашыла, алар буенча 

Россия Федерациясе валютасында белдерелгон заемчы буларак районнын бурыч 

йеклэмэлэре барлыкка килэ. 

 

2. Районнын муниципаль тышкы бурыч алулары дигэндо, Россия 

Федерациясе тарафыннан чит ил максатчан кредитларын куллану кысаларында 

федераль бюджеттан жирле бюджетка кредитлар жэлеп иту куздо тотыла, алар 

буенча Россия Федерациясе алдында чит ил валютасында белдерелгэн бурыч 

йеклэмэлэре барлыкка килэ. 

 

3. Чираттагы финанс елына һәм план чорына Россия Федерациясенең 

Дәүләт тышкы бурыч алулары программасына кертелгән проектларны 

финанслау максатларында муниципаль тышкы бурыч алулар гамәлгә ашырыла. 

4. Муниципаль бурыч алуларны гамолгэ ашыру хокукына Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы Вэм район Уставы нигезендо район исеменнэн 

жирле администрация (район башкарма- боеру органы) ия була. 

 

5. Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыру түбәндәге шартларны 

үтәгәндә район тарафыннан гамәлгә ашырыла: 

1) районның бурыч йөкләмәләре буенча кичектерелгән (просроченный) 

бурычлар булмау; 

 2) район исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ 

торган юридик затларнын бер яисо берничэ рейтинг гамэллэрен гамэлго 

ашыручы Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган 

дэрэжэдэн ким булмаган кредит рейтингы алса. 

 

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 107' статьясы Вэм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексынын 3 || статьясы нигезендэ аны бурыч 

тотрыклылыгынын уртача дэрэжосе булган заемчылар теркемено керткон 



очракта, Район муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексынын 107' статьясындагы 5 пунктында каралган районнын бурыч 

тотрыклылыгы курсэткечлэренен зурлыгын арттыруга китерэ торган кулэмнордэ 

муниципаль гарантиялэр бирерго хокуклы тугел. 

 

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 107' статьясы вом Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексынын 31' статьясы нигезенда урта дэрэжадэге 

бурыч тотрыклылыгы заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, муниципаль 

бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне бары тик 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белэн килештерелгон очракта 

гына (Чираттагы финанс елына Вэм план чорына), шулай ук курсэтелгэн 

программаларга узгэрешлэр кертелгэндо генэ бирерго хокуклы. 

 

8. Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 107' статьясы вом Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексынын 31' статьясы нигезенда урта дэрэжадэге 

бурыч тотрыклылыгы заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, муниципаль 

бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне бары тик 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белэн килештерелгон очракта 

гына (Чираттагы финанс елына Вэм план чорына), шулай ук курсэтелгэн 

программаларга узгэрешлэр кертелгэндо генэ бирерго хокуклы. 

 

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 107' статьясы Вэм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексынын 31! статьясы нигезенде ул бурыч 

тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркемено кертелгэн очракта, Район 

кредит оешмаларыннан кредитлар рэвешендэ муниципаль эчке бурыч алуларны 

гамэлгэ ашырырга Нэм районнын кыйммотле кэгазьлэрен бары тик район бурыч 

йеклэмэлэрен рефинанслау максатларында гына районнын кыйммоэтле 

кэгазьлэрен урнаштыру юлы белэн генэ муниципаль эчке бурыч алулар 

башкарырга хокуклы, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 107' 

статьясындагы 9 пунктында Вэм Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 3 

| статьясындагы 7 пунктында каралган районнын тулэу сэлэтен торгызу планы 

кысаларында бирелгэн Россия Федерациясе бюджет системасынын башка 

бюджетларыннан максатчан бюджет кредитлары рэвешендэ максатчан бюджет `’ 

кредитлары рэвешендэ бирелэ. 

 

10. Район муниципаль тышкы бурыч алуларны гамәлгә ашырырга һәм 

муниципаль гарантияләрне чит ил валютасында бирергә хокуклы түгел, әгәр аны 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107
1
 статьясы һәм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексының 31
1
 статьясы нигезендә бурыч 

тотрыклылыгы түбән булган заемчылар төркеменә кабул иткән булсалар. 

11. Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 107' статьясы Вэм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексынын 31' статьясы нигезендо ул бурыч 



тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркемено кертелгэн очракта, Район 

муниципаль эчке бурыч алуларны башкарырга, муниципаль гарантиялэрне бары 

тик Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан чираттагы 

финанс елына Вэм план чорына Россия Федерациясе валютасында расланган 

очракта гына (чираттагы финанс елына) Россия Федерациясе валютасында 

тапшырырга, шулай ук курсэтелгэн программаларга узгорешлэр кертергэ 

хокуклы. 

 

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107
1
 статьясындагы 9 

пунктында каралган, Районның түләү сәләтен торгызу планы кысаларында, 

Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан бирелгән 

максатчан бюджет кредитлары буенча Район йөкләмәләрен 

реструктуризацияләүне үткәрү рөхсәт ителми.»; 

1.5. Түбәндәге редакциядәге 14.3 статьяны өстәргә: 

«14.3.статьясы. Район тарафыннан чит ил валютасында бурыч алулар һәм 

гарантияләр бирү үзенчәлекләре 

1. Район, Россия Федерациясеннон чит ил валютасында бурыч алырга, 

Россия Федерациясеннон, Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 103 

статьясындагы 25 пункты нигезлэмэлэрен исэпко алыш, жэлеп ителгэн 

максатчан чит ил кредитлары акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан 

куллану кысаларында гына чит ил валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы. 

 

1.6. Түбәндәге редакциядәге 14.4 статьяны өстәргә: 

«14.4.статьясы. Муниципаль бурыч алуларның иң чик күләме 

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларның иң чик күләме дип 

тиешле финанс елына муниципаль эчке һәм тышкы бурыч алулар 

программалары буенча җирле бюджетка акча җәлеп итүнең җыелма күләме 

аңлашыла. 

2. Жирле бюджетка акча жалеп иту кулэме чираттагы финанс елына Вэм 

план чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке йэм тышкы бурыч 

алулар программалары белэн билгелэна, Изм тиешле финанс елында 

акчаларны жолеп итунен гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексынын 103 Вэм 104 статьялары нигезлэмэлэрен исэпкэ алыш, жирле 

бюджет кытлыгын финанслауга жибэрелэ торган акчаларнын гомуми 

суммасыннан Вэм жирле бюджет турында тиешле финанс елына расланган 

район бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннан артмаска тиеш. 

 

3. Хисап финанс елында районнын бурыч алуларынын гомуми суммасы 

жирле бюджет кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн акчаларнын гомуми 

суммасыннан артып китсо, Вэм хисап финанс елы йомгаклары буенча жирле 

бюджет акчаларынын агымдагы елнын 1 гыйнварына булган бурычы 

йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэре курсэтелгэн арттыру суммасында барлыкка 

килгэн хисап финанс елы йомгаклары буенча районнын бурыч йеклэмэлэрен 



тулэу кулэмнэренен гомуми суммасыннан артып китсо, элеге арттыру 

суммасында курсэтелгэн артып киткон акчалар агымдагы финанс елына Россия 

Федерациясе Бюджет кодексынын 96 ’ статьясында каралган максатларга 

юнэлдерелергэ тиеш»; 

1.7. Түбәндәге редакциядәге 14.5 статьяны өстәргә:  

«14.5.статьясы. Муниципаль эчке һәм тышкы бурычның югары чикләре 

һәм Районның бурыч тотрыклылыгы күрсәткечләренең иң чик күрсәткечләре 

1. Жирле бюджет турындагы карар нигезендэ муниципаль эчке бурычнын, 

муниципаль тышкы бурычнын (чираттагы финанс елыннан Бэм план чорынын 

Вэр елыннан сон килэ торган йеклэмэлэре булган очракта) ин югары чиклэре 

(чираттагы финанс елыннан сон кило торган елнын 1 гыйнварына торьпты 

буенча), шул исэптэн Россия Федерациясе валютасында муниципаль 

гарантиялэр, чит ил валютасында муниципаль гарантиялэр буенча бурычнын ин 

югары чиге курсэтелеп (муниципаль гарантиялор буенча чит ил валютасында 

йеклэмолэр булган очракта) билгелэнэ. 

 

2. Муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның югары 

чикләре (Районның чит ил валютасындагы йөкләмәләре булганда) әлеге 

статьяның 4 һәм 5нче пунктларында билгеләнгән чикләүләрне үтәгәндә 

билгеләнә. 

3. Муниципаль бурыч кулэме чираттагы финанс елына Вэм план чорына 

(чираттагы финанс елына) жирле бюджет турында карар белэн расланган карар 

нигезендо расланган (чираттагы финанс елына), кире кайтарылмый торган 

кертемнэрнен Вэм (яисэ) физик затлар керемнэрено салымнан тулэулэрнен 

естэмэ нормативлары буенча салым керемнэреннэн тулэулэрнен расланган 

кулэмен исэпкэ алмыйча, жирле бюджет керемнэренен гомуми кулэменнэн 

артмаска тиеш. 

 

Районга карата Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 136 

статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар гамэлгэ ашырылган очракта, 

бурыч кулэме чираттагы финанс елына Пэм план чорына (чираттагы финанс 

елына) жирле бюджет турынлда карар белэн расланган тулэусез керемнэрнен 

Вэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан тулэулэрнен естэмэ 

нормативлары буенча салым керемнэренен расланган кулэмен исэпко алмыйча, 

жирле бюджет керемнэренен гомуми кулэменен 50 процентыннан артмаска 

тиеш. 

 

4. Муниципаль бурычка хезмәт күрсәтү чыгымнары күләме түбәндәге 

таләпләрне үтәгәндә җирле бюджет турындагы карар белән раслана: 

1) Чираттагы финанс елында Вэм план чорында (чираттагы финанс елында) 

муниципаль бурычка хезмат курсэту чыгымнары кулэме чираттагы финанс 

елына Бэм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 



Республикасы законы белэн расланган яисэ чираттагы финанс елына Пэм план 

чорына (Чираттагы финанс елына) Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннэн гамэлгэ ашырыла 

торган чыгымнар кулэменнэн тыш, жирле бюджет турында карар белэн 

расланган тиешле бюджет чыгымнарынын гомуми кулэменен 10 процентыннан 

артмаска тиеш; 

 

2) Чираттагы финанс елында Бэм план чорында (чираттагы финанс елында) 

муниципаль бурычны тулэу Вэм хезмэт курсэту буенча чираттагы финанс 

елынын 1 нче гыйнварына барлыкка килгэн тулэулэрнен еллык суммасы 

чираттагы финанс елына Вэм план чорына (чираттагы финанс елына) жирле 

бюджетнын салым, салым булмаган керемнэренен Бэм Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджетларыннан дотациялэоре жирле бюджет турында карар 

белэн расланган чираттагы финанс елына Вэм план чорына жирле бюджет 

турында расланган карарнын 20 процентыннан артмаска тиеш; курсэтелгэн 

нисбэтне исэплэгэндэ чираттагы финанс елыннан Вэм план чорынын Вэр 

елыннан сон килуче елнын 1 нче гыйнварыннан сон бурыч йеклэмэлэрен 

вакытыннан алда тулэугэ жибэрелэ торган тулэулэр суммасы исэпкэ 

 

1.8. Түбәндәге редакциядәге 14.6 статьяны өстәргә: 

«14.6. статьясы. Чит ил валютасында муниципаль гарантияләр 

программасы 

1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы чираттагы 

финанс елында Бэм план чорында бирело торган чит ил валютасындагы 

муниципаль гарантиялэр исемлегеннэн гыйбарот, тубэндэге мэгьлуматларны 

курсэтеп: 

 

1) Вэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Пэм (яисэ) гарантиянен 

бэр юнэлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсотеп 

гарантиялэу юнэлешлэре (максатлары) ; 

 

2) гарантияләр һәм алар тарафыннан тәэмин ителә торган йөкләмәләр 

валютасы; 

3)  гарантияләрнең гомуми күләме; 

4) гарантның принципалларга карата регресс таләбе хокукы булуы 

(булмавы) ; 

5) гарантияләрне бирү һәм үтәүнең башка шартлары.  

2. Муниципаль гарантия белән тәэмин ителә торган йөкләмәләр 

белдерелгән валютада муниципаль гарантия бирелә һәм үтәлә. 

3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантияләр программасы бюджет 

турындагы карарга кушымта булып тора.»; 

1.9. Түбәндәге редакциядәге 14.7 статьяны өстәргә: 

«14.7.статьясы. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы 



1. Чираттагы финанс елына Вэм план чорына (чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында Пэм 

план чорында (чираттагы финанс елында) гамэлгэ ашырыла Вэм (яисэ) тулэнгэн 

тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча муниципаль эчке бурыч алулар 

исемлегеннэн гыйбареэт. 

 

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белән билгеләнә: 

1) Чираттагы финанс елында Вэм план чорында (чираттагы финанс елында) 

муниципаль эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырганда барлыкка кило торган 

бурыч йеклэмэлэрен тулэунен ин чик сроклары тиешле бурыч йеклэмэлэре 

терлэре буенча жирле бюджетка акча жэлеп иту кулэмноре Вэм тиешле бурыч 

йеклэмэлэре терлэре буенча бурыч йеклэмэолэрен тулэунен ин чик сроклары; 

 

2) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында җирле 

бюджетка федераль бюджеттан чит ил валютасында җәлеп ителгән бюджет 

кредитлары буенча барлыкка килгән чираттагы финанс елында һәм план 

чорында (чираттагы финанс елында) Районның бурыч йөкләмәләрен түләү 

күләме. 

3. Чираттагы финанс елына Вэм план чорына (чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елына Бэм план 

чорына (чираттагы финанс елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта 

булып тора. 

 

1.10. Түбәндәге редакциядәге 14.8 статьяны өстәргә: 

«14.8.статьясы. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы 

1. Чираттагы финанс елына һәм план чорына (чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында һәм план 

чорында (Чираттагы финанс елында) гамәлгә ашырылырга һәм (яисә) түләнергә 

тиешле бурыч йөкләмәләре төрләре буенча муниципаль эчке бурыч алулар 

исемлегеннән гыйбарәт. 

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белән билгеләнә: 

1) Чираттагы финанс елында һәм план чорында (Чираттагы финанс 

елында) муниципаль эчке бурыч алуларны гамәлгә ашырганда барлыкка килә 

торган бурыч йөкләмәләрен түләүнең иң чик сроклары һәм җирле бюджетка 

акчалар җәлеп итү күләмнәре; 

2) тиешле бурыч йөкләмәләре төрләре буенча, Россия Федерациясе 

валютасында белдерелгән муниципаль бурыч йөкләмәләрен түләү күләмнәре. 

3. Чираттагы финанс елына һәм план чорына (чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елына һәм план 

чорына (чираттагы финанс елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта 

булып тора. 



4. Муниципаль эчке бурыч алулар программасында Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 105 статьясы нигезендә муниципаль эчке бурыч алулар 

чагылдырылмый.»; 

1.11. Түбәндәге редакциядәге 14.9 статьяны өстәргә: 

«14.9.статьясы. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантияләр 

программасы 

1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 

программасы, тубэндоге мэгьлуматларны курсэтеп, Чираттагы финанс елында 

№эм план чорында бирелэ торган Россия Федерациясе валютасындагы 

муниципаль гарантиялэр исемлегеннон гыйбарот: 

 

1) Вэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Вэм (яисэ) гарантиянен 

Вэр юнэлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп 

гарантиялэу юнэлешлэре (максатлары) ; 

 

        2) гарантияләрнең гомуми күләме; 

3) гарантнын принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау); 

 

4) гарантиялэрне биру Вэм`утэунен башка шартлары. 

 

2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн йеклэмэлэр буенча 

муниципаль гарантиялэр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына 

бирелэ Нэм утэла. 

3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 

программасы бюджет турында тиешле карарга кушымта булып тора”; 

 

1.12.  14.10 статьяны түбәндәге редакциядә өстәргә: 

«14.10.статьясы. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыруным ин чик 

кулэмнэре 

 

Чираттагы финанс елына Вэм план чорынын Вэр елына (чираттагы финанс 

елына) муниципаль кыйммоэтле кэгазьлэрнен ин чик кулэме номиналь бэя 

буенча тиешле бюджет турында Карарда билгелэнгэн муниципаль эчке 

бурычнын югары чиклэреннэн тыш район Советы тарафыннан билгелэнэ”; 

 

1.13.   14.11 статьяны түбәндәге редакциядә өстәргә: 

«Статья 14.11. Муниципаль гарантияләр 

1. Муниципаль гарантия принципалнын бенефициар каршында 

шартнамэдэн яисэ башка алыш-бирештэн (теп йеклэмэдэн) барлыкка килгэн 

акчалата йеклэмэлэрен тиешенчо утэуне тээмин ито. 



2. Муниципаль гарантия принципал йеклэмэлэрен вакытыннан алда утэуне 

тээмин итми, шул исэптэн принципалга аларнын вакытыннан алда утэлеше яисэ 

принципал йеклэмэлэрен утэу вакыты якынлашкан вакыйгалар (шартлар) 

житкон очракта да. 

         3. Муниципаль гарантиянен язма формасы мэжбури булып тора. 

4. Муниципаль гарантия теп йеклэмэ суммасы чагылдырылган валютада 

бирело Вэм утэла. 

 

5. Муниципаль гарантия буенча гарант принципалнын узенэ тээмин ителгэн 

йеклэмэсе буенча гарантия суммасы чиклэрендэ субсидиар жаваплылык тота. 

 

6. Муниципаль гарантиядо курсэтелэ: 

1) гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем биру — Район) Бэм 

гарант исеменнэн гарантия биргэн орган исеме; 

2) бенефициарнын исеме; 

3) принципалнын исеме; 

4) гарантия бирело торган йекломо (тен йекломэнен исемен, 

бэяломосен Бом Номерын (булган очракта), теп йеклэмэнен гамэлдэ булу 

вакытын яисэ анын буенча йеклэмэлэрне утэу вакытын, якларнын атамаларын, 

теп йеклэмэнен башка меним шартларын курсэтеп); 

5) Гарант йеклэмэлэре кулэме Вэм гарантиянен ин чик суммасы; 

6) гарантия биру нигезлэре; 

7) гарантия уз кеченэ керу датасы яисэ гарантия уз кеченэ керэ торган 

вакыйга (шарт); 

8) гарантиянен гамэлдо булу срогы; 

9) гарантия очрагын билгелэу, гарантия утэлеше турында бенефициар 

талэбен кую вакыты Бэм тэртибе; 

10) гарантияне чакыртып алу нигезлэре; 

11) гарантия буенча йеклэмэлэрне гарант тарафыннан утэу тэртибе; 

12) гарантиянен тулы кулэмдо яисо нинди до булса олешендо утэлгэндо 

Вэм гарантиядэ билгелэнгон башка очракларда, принципалнын гарантия белэн 

тээмин ителгэн йеклэмэлэренен тулы кулэмда яисэ нинди дэ булса елешенда 

утэлгэнда (туктатылганда) гарантия суммасын кимету нигезлэре; 

13) гарантияне туктату нигезлэре; 



14) гарантнын алдан язма ризалыгыннан башка узгэртело алмый торган 

теп йеклэмэ шартлары; 

15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан 

тулэнгэн акчаларны каплау турында принципалга гарант талэбе хокукы булу 

яисэ булмау (принципалга карата гарантнын регресс талэбе, регресс); 

16) гарантиянен башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 

кодексында, гарантнын норматив хокукый актларында, гарант исеменнон 

гарантия бируче орган актларында билгелэнгэн белешмэлэр. 

 

7. Гарантнын принципалга карата регресс талэбе хокукын куздэ тотмый 

торган муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирэ торган район 

милкендо булган муниципаль гарантия бирэ торган хужалык жэмгыяте 

йеклэмэлэре буенча гына бирело ала. Принципалны тулысынча яисэ олешчэ 

хосусыйлаштырган очракта мондый муниципаль гарантия гарантнын 

принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн бирелгон дип санала Вэм 

принципалнын Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 1 153 статьясы Бэм 

Россия Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры кило торган 

вакытында гарантнын гарантнын гарантнын тулы кулэмдо яисэ гарантиянен 

нинди дэ булса елешендо утэлуенэ бэйле рэвештэ барлыкка кило торган 

принципалга карата регресс талэбен канэгатьлэндеру буенча принципал 

йеклэмэлэрен утэуне тээмин иту бурычы барлыкка килэ. Курсэтелгэн тээминат 

бирелгэнче муниципаль гарантияне утэу рехсэт ителми. 

8. Муниципаль гарантиянен уз кечено керуе календарь дата яисэ 

гарантиядэ курсэтелгэн билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белэн 

билгелэно. 9. Гарант бенефициарнын алдан язма рехсэтеннэн башка муниципаль 

гарантия шартларын узгэртерго хокуклы тугел. 

9. Муниципаль гарантия буенча бенефициарнын гарантка карата 

булган талэплэр, яна хужага (сатып алучыга) облигацияго хокукларнын яна 

хужасына (эмитентка) кучугэ, принципал (эмитентнын) йеклэмэлэрен утэуго 

бэйле рэвештэ, кыйммотле кэгазьлэр турында Россия Федерациясе законнарында 

билгелэнгэн талэплэрнен хокукларын таппырудан (кучудэн) тыш, алдан язма 

ризалыгыннан башка тапшырыла (бутон нигезлэр буенча кучэргэ) алмый. 

10. Муниципаль гарантия гарантиядэ курсэтелгэн очракларда Вэм 

нигезлэр (шул исэптэн элеге статьянын 6 пунктындагы 14 пунктчасында 

курсэтелгэн гарантнын язма ризалыгыннан башка узгэртелгэн очракта), шулай 

ук бу статьянын 7 пунктында Вэм Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 115° 

статьясындагы 5 пунктында билгелонгэн бурыч принципалы утэлмэгэндо Гарант 

тарафыннан бетерела. 

11. Муниципаль гарантия буенча акча тулэу турында бенефициар талэбе 

(гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе) гарантиядэ билгелэнгэн очракта 



гына(гарантия очрагы килеп житкэндэ) гарантка бирелерго мемкин. Гарантия 

утэлеше турында бенефициар талэбе гарантиядо билгелэнгэн тэртипто, 

гарантиядэ курсэтелгэн документларны кушып, язма рэвешта гарантка 

белдерелерго тиеш. 

12. Бенефициар муниципаль гарантиядэ Вэм муниципаль гарантияне 

биру турындагы килешудо билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне утэу турында 

талэплэрне, шул исэптэн принципалнын гарантиясе белэн тээмин ителгэн 

йеклэмолэрне утэу срогы якынлашкан дип санала торган вакыйгалар (шартлар) 

вакытында да, курсэтерго хокуклы тугел. 

13. Гарант гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую турында 

принципалга хэбэр итэргэ Бэм принципалга талэпнен кучермэсен ташпырырга 

тиеш. 

14. Гарант муниципаль гарантиядо билгелэнгон срокта, бенефициарнын 

курсэтелгэн талэпко кушып бирелгэн документлар белэн гарантия утэлеше 

турындагы талэбен карарга Вэм гарантия шартларына талэплэр Вэм ана кушып 

бирелгэн документлар туры килу-килмэвен тикшерерго тиеш. 

15. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе Вэм ана кушып 

бирелгэн документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла Бэм гарант 

бенефициарга анын талэбен канэгатьлэндерудэн тубэндоге очракларда баш 

тарта: 

1) гарантия бирелгэн срок тэмамланганнан сон (гарантиянен гамэлдо 

булу срогы) гарантка талэп Вэм (яисэ) ана кушып бирелгэн гарантка 

тапшырылган документлар; 

2) гарантиядэ билгелэнгэн тэртипне бозып гарантка талэп Бэм (яисэ) ана 

кушып бирелгэн гарантка тапшырылган документлар; 

3) талэп Бэм (яисэ) ана кушып бирелгэн документлар гарантия 

шартларына туры килми; 

4) бенефициар принципал Пэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан тэкъдим 

ителгэн принципалнын гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмолэренен 

тиешле утэлешен кабул итудэн баш тартса; 

5) элеге статьянын 7 пунктында Вэм Россия Федерациясе Бюджет 

кодексынын 1 15° статьясындагы 6 пунктында билгелэнгэн 

очракларда; 

6) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда. 

 

17. Гарантиянен утэлеше турында бенефициар талэбе Бэм (яисэ) ана кушып 

бирелгэн документлар нигезсез Вэм (яисэ) муниципаль гарантия шартларына 

туры килми дип танылган очракта, гарант бенефициарга анын талэбен 

канэгатьлэндерудэн баш тарту турында хэбэр итэргэ тиеш. 



18. Гарант бенефициар талэбено каршы принципал тэкъдим итэ алырлык 

каршылыкларны чыгарырга хокуклы. Гарант хэтта принципал алардан баш 

тарткан яки уз бурычын таныган очракта да элеге каршылыкларга хокукын 

югалтмый. 19. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен Бэм ана 

купып бирелгэн документларны нигезле Нэм муниципаль гарантиянен 

тиешле шартлары дип танылган очракта, гарант гарантия буенча йеклэмэне 

гарантиядэ билгелэнгэн вакытта утэргэ тиеш. 

19. Гарантнын бенефициар каршындагы муниципаль гарантиядэ каралган 

йеклэмэсе гарантия белэн тээмин ителгэн принципалнын срогы чыккан 

йеклэмэлэре кулэмендэ акча тулэу белэн чиклэнэ, лэкин гарантия 

суммасыннан да артмый. 

20. Гарантнын муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йеклэмэсе 

туктатыла: 

17) гарантиядэ билгелэнгэн кулэмдэ бенефициарга гарант тарафыннан акча 

тулэп; 

18) бирелгэндэ гарантиядо билгелэнгэн вакыт (гарантиянен гамолдо булу срогы) 

узганнан сон; 

19) принципал Вам (яиса) оченче затлар тарафыннан принципалнын гарантия 

белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрен утэгэн Йэ принципалнын курсэтелгэн 

йеклэмэлэрен бутон нигезлэр буенча туктаткан очракта (бенефициар 

тарафыннан гарантка Вэм (яисэ) судка гарантка гарантия утэлеше турында 

гарантка карата талэп булу-булмауга карамастан); 

20) гарантка кире кайтару юлы белэн бенефициарнын уз хокукларыннан Пэм 

(яисз) бенефициарнын гарантия буенча уз йеклэмэлэреннон азат иту турында 

язма гаризасы буенча уз хокукларыннан баш тартуы нэтижэсендэ, 

принципал тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 115' 

статьясында каралган гарантия буенча мондый гарантия буенча 

бенефициарлар Вэм килэчэкто алар барлыкка килу ечен нигезлэр фактта 

булмаган очракта гарантияне кире кайтару нэтижэсендо; 

21) эгэр тээмин ителешенэ гарантия бирелгэн принципалнын йекломэсе 

билгелэнгон срокта барлыкка килмоэсэ; 

22) бенефициар гарантка Вэм (яисэ) гарантка гарантка гарантия утэлеше 

турында гарантка талэп куйганнан сон теп йеклэмэне (шул исэптэн 

принципалны Бэм (яисэ) бенефициарны бетеругэ бэйле рэвештэ) туктату 

яисэ анын гамэлдэ булмавын алыш-биреш дип танымау; 

23) бенефициарнын башка затка яисэ бенефициарга караган башка нигезлэр 

буенча башка затка тапшырылган очракта, гарантия, хокуклар Вэм (яисэ) 

бурычлар буенча гарантка карата, алдан язма ризалыгыннан башка, теп 

йеклэмэ буенча талэп хокуклары Вэм (яисэ) бурычлары хокуклары булган 



очракта, яисэ‘бенефициарнын башка затка кучкэнда (курсэтелгэн талэплэрне 

(хокукларны эм бурычларны) Россия Федерациясе законнарында 

билгелэнгэн тэртипта облигациягэ хокукларнын яна хужасына (сатып 

алучыга) кучугэ бэйле рэвештэ кыйммэтле кэгазьлэр турында талэплэрне 

(хокукларын Вэм бурычларын) тапитырудан (кучудэн тыш), алар буенча 

принципал (эмитент) йеклэмэлэрен утэу гарантия белэн тээмин ителэ 

торганочрактан тыш); 

24) гарантнын алдан язма ризалыгыннан башка принципал тарафыннан башка 

затка тапшырылган яисэ принципалга караган хокукларнын Пэм (яисэ) 

бурычларнын (бурычнын) башка нигезлэре буенча башка затка кучкэн 

очракта; 

25) гарантиялэрдэ курсэтелгэн очракларда Вэм нигезлэр буенча гарантияне 

чакыртып алу нэтижосендо; 

26) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда. 

22. Гарантнын анын буенча йеклэмэлэре туктатылганнан сон бенефициарнын 

курсэтелгэн гарантия буенча нинди дэ булса хокукларны сакламый. 

23. Муниципаль гарантияне туктату турында мэгълум булган гарант бу хакта 

бенефициарга Вэм принципалга хэбэр итэргэ тиеш. 

Муниципаль гарантияне чакыртып алу яисо туктатуга китерэ торган хэллэрнен 

килеп чыгуы турында мэгьлуматы булган бенефициар Вэм принципал бу хакта 

гарантка хэбэр иторгэ тиеш. 

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантнын принципалга 

карата регресс талэбе хокукы барлыкка килуго китерсо, я бенефициарнын 

принципалга карата талэбе хокукларынын гарантка юл куюы белэн бэйле 

муниципаль гарантияне утэу ечен акча тиешле бюджет кытлыгын финанслау 

чыганакларында исэпкэ алына, э мондый муниципаль гарантия буенча 

йеклэмэлэрне утэу бюджет кредиты биру буларак чагыла. 

25. Эгэр гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантнын 

принципалга карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китермэсо йэ 

бенефициарнын принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн 

бэйле булмаса, мондый муниципаль гарантияне утэу ечен акча тиешле 

бюджет чыгымнарында исэпкэ алына. 

26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йеклэмэлэрнен тулы кулэмдо яисэ 

нинди дэ булса елешендо утэу йезеннэн тулэнгэн акчалар регрессы 

тортибендэ гарантка кайтару яисэ гарантка бенефициарнын принципалга 

карата бирелгэн талэп хокукларын утэу йезеннэн алынган акчалар бюджет 

кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла. 

27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредитлар Вэм займнар 

максатчан булырга тиеш. 



28. Муниципаль гарантия белэн тээмин ителгэн кредит (займ) акчаларын 

максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия биру 

турында шартнамэда билгелэнгэн йеклэмэлэрне утэмэгэн яисэ тиешенче 

утэмэгэн очракта, принципал пэм бенефициар Россия Федерациясе 

законнарында, муниципаль гарантия биру турында килептудэ билгелэнгэн 

жаваплылыкка ия. 

29. Билгесез затлар даирэсе бенефициарлар булып торган йеклэмэлэрне тээмин 

итудэ бирелэ торган муниципаль гарантиянен узенчэлеклоре Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ. 

30. Муниципаль кыйммотле кэгазьлэр эмиссиясе нэтижосендо барлыкка килгэн 

йеклэмэлэр буенча муниципаль гарантиялэрне биру Вэм утэу узенчэлеклэре 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ. 

31. Муниципаль гарантиялэрне биру тэртибе Вэм шартлары Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы Вэм анын нигезенда кабул ителгэн элеге карар белэн 

билгелэнэ.”; 

 

1.14. Түбәндәге эчтәлектәге 14.12 статьяны өстәргә:: 

«14.12.статьясы. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр 

  

1. Район исеменнэн чыгарылган кыйммэтле кэгазьлэр муниципаль кыйммэтле 

кэгазьлэр дип таныла. 

2. Муниципаль кыйммотле кэгазьлэрнен эмитенты булып район Уставы 

муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия жирле хакимият 

тора. 

3. Район тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципаль кыйммэтле 

кэгазьлэр терлэре Вэм аларнын эмиссиясе Вэм мерэжэгатьлэре тэртибе Вэм 

шартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.”; 

 

1.15. «Районның муниципаль гарантияләрен бирү» 15нче статьясы үз 

көчен югалткан дип санарга. 

1.16.  16 статьяны яңа редакциядә бәян итәргә: 

«16нчы статья. Район бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар 

формалары 

 

Район бюджетыннан бюджетара трансфертлар формада бирелэ: 

жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 

дотациялзр; 



Россия Федерациясе Бюджет Кодексынын 133 Пэм 140 статьяларында Вэм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 44.6 статьясында билгелэнгэн 

очракларда район бюджетыннан авыл жирлеклэре бюджетларына субвенциялэр 

биру тэртибен раслау турында; 

муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр; Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексынын 44.10 статьясында билгелэнгэн очракларда Татарстан 

Республикасы бюджетына субсидиялэр биру; 

башка бюджетара трансфертлар. 

Район бюджетыннан авыл жирлеклэре бюджетларына бюджетара трансфертлар 

(тезелгэн килешулэр нигезендэ жирле энэмияттоге мэсьэлэлэрне хол иту 

вэкалэтлэренен бер елешен гамэлгэ аптыруга бюджетара трансфертлардан тышт) 

авыл жирлеклэре жирле узидарэ органнары тарафыннан район бюджетыннан 

авыл жирлеклэре бюджетларына бюджетара трансфертлар биру кагыйдолоренда 

билгелэнгэн шартларны утэгэнда бирела. 

Район бюджетыннан авыл жирлеклэре бюджетларына бирелэ торган бюджетара 

трансфертлар (субвенциялэрдэн тыш) авыл жирлеклэре бюджетларына 

дотациялэр исэплэу Вэм биру буенча Татарстан Республикасы дэулат хакимияте 

органнары вэкалэтлэрен гамалга ашыруга муниципаль районнар бюджетларына 

бирелэ торган субвенциялэрдэн тыш, тиешле жирле узидарэ органнары 

тарафыннан жирле бюджетларга Татарстан Республикасы бюджетыннан жирле 

бюджетларга, Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 44 статьясында 

каралган бюджетара трансфертлар бирунен теп шартларын утэу шарты белэн 

бирелэ. 

Максатчан билгелэнеше булган субсидиялэр, субвенциялэр Вэм башка 

бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан булган жирле 

бюджетлардан бюджетара трансфертларны биру максатлары, тэртибе Вэм 

шартлары Татарстан Республикасы законнары Бэм (яисэ) башка норматив 

хокукый актлары нигезендэ кабул ителгэн район Советы карарлары белэн 

билгелэнэ.”; 

 

 

1.17. тубэндэге эчтэлекле 16.1-16.4 нче статьялар естэрга: 

  

«16.1.статьясы. Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район 

бюджетыннан дотациялэр биру тэртибе. 

4. Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ дотациялэр кулэме 

район бюджетыннан дотациялэр район составына керуче жирлеклэргэ 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы талэплэре Вэм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендо кабул ителэ торган район Советы 

карарлары нигезендо бирелэ. 



Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэуго район бюджетыннан 

дотациялэрнен гомуми кулэме ел саен чираттагы финанс елына (Чираттагы 

финанс елына Бэм план чорына) район бюджеты проектын тезегэндэ 

жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэуго район составына керуче 

жирлеклэрнен бюджетларына бирелэ торган дотациялэрнен суммар кулэме Вэм 

жирлеклэрнен исэп-хисап бюджет тээмин ителешен тигезлэу критериена ирешгу 

зарурлыгыннан чыгып исэплэнело торган дотациялэрнен суммар кулэме, 

жирлеклэрнен гомуми ихтыяжлары Вэм керем мемкинлеклэре бэялэрендэге 

аерманы исэпко алып, жирлеклэрнен, Нэм жирлеклэрнен бюджет тээмин 

ителешен тигезлэуго Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 44.1 

статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн тэртипто бирелэ. 

Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ муниципаль берэмлеклэр 

арасында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 44.1 статьясындагы 5 

пунктында билгелэнгон тэртиптэ бирело торган дотациялэрдэн тыш, район 

бюджетыннан дотациялэрне булу Татарстан Республикасы Бюджет кодексына 12 

нче кушымта белэн билгелэнгэн тэртип нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 

2. Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 

дотациялэр кулэме Вэм аларны булу чираттагы финанс елына (чираттагы 

финанс елына Вэм план чорына) район бюджеты турында район Советы 

карары белэн раслана. 

Эгэр район бюджеты проекты Чираттагы финанс елына Вэм план чорына 

расланса, план чорына шэвэр, авыл жирлеклэре арасында план чорына район 

бюджетыннан бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ дотациялэр кулэмен план 

чорынын беренче елына расланган дотациялэрнен гомуми кулэменен 20 

проценттан артмаган Вэм план чорыныцн икенче елына расланган курсэтелгон 

дотациялэрнен гомуми кулэменен 20 проценттан артмаган кулэмен раслау 

рехсоэт ителэ. 

3. Жирлеклэрнен бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ район бюджетыннан 

дотациялэр, Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 44.1 

статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн тэртипте бирелэ торган 

дотациялэрдэн тыш, район авыл жирлеклэренен хисаплы бюджет тээмин 

ителешен тигезлэу критерие буларак билгелэнгэн дэрэжэдэн артмаган авыл 

жирлеклэрен» бирелэ. 

Жирлеклэрнен исэплэп чыгарылган бюджет тээмин ителеше авыл жирлеге 

бюджеты тарафыннан салым базасыннан (салым потенциалыннан) чыгып 

алынырга мемкин булган бер кешего салым керемнэренен Вэм, халык 

структурасындагы аермаларны, социаль-икътисадый, климат, географик Бэм 

башка объектив факторларны Бэм бер кешего карата муниципаль хезмэт 

курсэтулэр хакына йогынты ясый торган шартларны исэпко алып, район 

жирлеклэре буенча уртача шундый ук курсэткечнен чагыштырмасы белэн 

билгелэна. 



Бюджет тээмин ителешенен исэп-хисап дэрэжэсе авыл жирлеклэре буенча авыл 

жирлеклэренен салым керемнэре чагыштырмасын, бюджет хезмэтлэре исемлеге 

Вэм бер кешегэ исэплагэнда муниципаль хезмэтлэр курсэту бэясено тээсир ито 

торган факторларны Бэм шартларны характерлый торган курсэткечлэр буенча 

бердэм методика буенча билгелэнэ Вэм авыл жирлеклэре ечен аерым 

билгелэнергэ мемкин. 

Жирлеклэрнен хисаплы бюджет тээмин ителеше дэрэжэсен билгелэгэндэ хисап 

чорында факттагы керемнэр Вэм чыгымнар курсэткечлэрен Вэм (яисэ) аерым 

жирлеклэорнен фаразлана торган керемнэре №эм чыгымнары курсэткечлэрен 

куллану рехсот ителми. 

4. Эпеге статьянын 3 пунктында каралган дотациялэр бирелгэн очракта, 

районнын финанс органы район бюджетыннан жирлеклэрнен бюджет тээмин 

ителешен тигезлэугэ дотациялэр 

• алучы муниципаль берэмлеклэрнен жирле администрация башлыклары 

(башкарма-боеру органнары житэкчелэре) белэн жирлеклэрнен социаль-

икътисадый усеше Вэм жирлекнен муниципаль финансларын савыктыру 

чаралары каралган килешулэр тезергэ хокуклы. 

Элеге пунктта курсэтелгэн килешулэр тезу тэртибе, сроклары Вэм килешулэрго 

талэплэр жирле администрация (башкарма-боеру органы) тарафыннан 

билгелэнэ. 

 16.2.нче статья Татарстан Республикасы бюджетына район бюджетыннан 

субсидиялэр 

1. Район бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын 44.10 статьясында 

билгелэнгэн тэртиптэ бирелаэ. 

2. Элеге статьянын 1 елешендэ курсэтелгэн бюджетара субсидиялэр 

район бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турында 

Татарстан Республикасы Законы нигезендо карала. 

 

     16.3.нче статья. Район бюджетыннан муниципаль берэмлеклэр 

бюджетларына субсидиялэр 

1. Район Советы карарларында каралган очракларда Пэм тэртиптэ Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы НэмТатарстан Республикасы Бюджет кодексы 

талэплэре нигезендо, башка муниципаль берэмлеклэр бюджетларына жирле 

эйэмияттэге мэсьэлолэрне хол иту буенча жирле узидарэ органнары 

вэкалэтлэрен утэгэндо барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 

финанслашу максатларында район бюджетыннан субсидиялэр бирелергэ 

мемкин. 



2.Элеге статьяда курсэтелгэн субсидиялэр бирунен максатлары Вэм 

шартлары район Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ торган 

жирле администрациялэр арасында килешулэр белэн билгелэно. 16.4 нче 

Статья. Район бюджетыннан авыл жирлеклэре бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар 

 

16.4. статья Район бюджетыннан авыл жирлеклэре бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 

Вэм Татарстан Республикасы тиешле законнары нигезендэ кабул ителэ торган 

район Советы карарларында каралган очракта Вэм тэртиптэ авыл жирлеклэре 

бюджетларына район бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул 

исэптэн тезелгэн килешулэр нигезендэ жирле эпэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 

вэкалэтлэрен гамэлгэ аптыруга бюджетара трансфертлар да бирелергэ мемкин; 

 

 

1.18. Түбәндәге эчтәлекле 16.5 статьяны өстәргә: 

«16.5.статья Район алдындагы акчалата йеклэмэлэр 

 

      1. Район алдындагы акчалата йеклэмэлэр буенча бурыч булыш аны район 

алдында билгелэнган датага акчалата йеклэмэ нигезендэ тулэргэ тиешле акча 

средстволары суммасы тора. 

2.Район алдында акчалата йеклэмэлэр буенча талэплэр районнын финанс 

активларын формалаштыра. 

3.Акчалата йеклэмэлэр буенча район алдындагы бурычларны исэптэн тешеру 

Вэм торгызу кагыйдоларе (нигезлоре, шартлары Вэм тэртибе), Россия 

Федерациясе Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, районнын финанс-

бюджет палатасы тарафыннан билгелэнз. 

4.Акчалата йеклэмолорне (акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны) исэпкз 

алу, шулай ` ук курсэтелгэн йеклэмэлэр Вэм алыш-бирешлэр буенча талэп 

хокукларын гамэлгэ аптыру Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 932 

статьясындагы 4 пунктында курсэтелгэн тиешле орган яисэ Россия 

Федерациясе Бюджет кодексынын 932 статьясындагы 5 пунктында 

курсэтелгэн вэкалэтле зат тарафыннан гамэлгэ ашырыла. 

5. Эгэр килешудэ башкасы билгелэнмэгэн булса, район алдындагы акчалата 

йеклэмэлэр тиешле сумманы район бюджетынын бердэм счетына 

кучергэннэн сон утэлгэн дип санала”; 

 

1.19. «Муниципаль юл фонды» 22нче статьясын яңа редакциядә бәян 

итәргә: 



 «Районның муниципаль юл фонды район Советы карары белән төзелә. 

Район муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиеләрен 

формалаштыру һәм куллану тәртибе район Советы Карары белән билгеләнә. 

Муниципаль юл фондының агымдагы финанс елында файдаланылмаган 

бюджет ассигнованиеләре Россия Федерациясе Бюджет кодексының 96 

статьясында билгеләнгән тәртиптә җибәрелә». 

       1.20. 23 статьясында 2 пунктта 10нчы абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

“муниципаль эчке бурычнын ин югары чиге Вэм (яисэ) муниципаль тышкы 

бурычнын ин югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Вэм план чорынын Вэр 

елыннан сон кило торган елнын 1 гыйнварына торышы буенча, шул исэптэн 

муниципаль гарантиялэр буенча бурычнын ин югары чиге курсэтелеп;” 

 

1.21. 24 статьясында 8нче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 “муниципаль эчке бурычнын ин югары чиге Вэм (яисэ) муниципаль тышкы 

бурычнын ин югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Бэм план чорынын Вэр 

елыннан сон кило торган елнын 1 гыйнварына”; 

 

2. Чирмешән муниципаль район Советының 2013 елның 26 ноябрендәге 

192 номерлы «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 

бюджет процессы турында нигезләмә» (әлеге карар редакциясендә) карары 

нигезләмәләре 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына район бюджетын 

төзегәндә һәм үтәгәндә барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата 

кулланыла. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталында бастырып чыгарырга (pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советының 

икътисади сәясәт һәм бюджет буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Муниципаль район  

Башлыгы, Совет Рәисе                                                                      Ф.М. Дәүләтшин     

 

 

Килешенгән: 

Районның Башкарма комитеты  

Җитәкчесе                                                                                           И.Н. Шәйдуллин 

 

Районның Контроль-хисап  

палатасы рәисе                                                                                   Р.И. Әхмәдуллин 



 

Район Башкарма комитеты җитәкчесенең  

икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары                                      М.Х. Әһлиуллин 

 

Тикшерде: 

Район Советының  

юридик бүлеге начальнигы                                                               Т.В. Рунова 

 

Әзерләде: 

Районның Финанс-бюджет  

палатасы рәисе                                                                                    Ш.Ф. Гатин 


