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Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 
районы муниципаль учреждениеләренең финанс-
хуҗалык эшчәнлеге планын төзүнең һәм раслауның 
якынча тәртибен раслау турында 

Дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерү максатларында 
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2010 елның 
08 маендагы 83-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, 
«Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органы карамагындагы дәүләт 
учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзүнең һәм раслауның якынча 
тәртибен раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 
09 октябрендәге 772 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск 
муниципаль районы башкарма комитеты 
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итү бүлегенә (Талевнин А.В.) әлеге карарны «Интернет» челтәрендә районның рәсми 
сайтында www.mendeleevsk.tatar.ru урнаштыруны һәм Татарстан Республикасының 
хокукый мәгълүмат порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштыруны тәкъдим итәргә. 
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 
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Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының  

2019 елның 05 декабрендәге 684 номерлы 

карарына кушымта 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы муниципаль 

учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзүнең һәм раслауның 

якынча тәртибе 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге якынча тәртип Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

башкарма комитеты карамагындагы муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләрнең, аларның аерымланган (структур) бүлекчәләренең бухгалтерлык 

исәбен алып бару вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы юридик зат хокукыннан башка (алга 

таба - учреждение, бүлекчә) финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзүнең һәм 

раслауның якынча регламентын (алга таба - учреждение) билгели.  

1.2. План чираттагы финанс елына һәм план чорына төзелә. 

 

2. План төзү тәртибе 

2.1. План чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы бюджеты проектын формалаштыру этабында 

рубльләрдә касса ысулы буенча касса ысулы буенча, 1 нче кушымтада үрнәк тәртипкә 

карата, формасы буенча өтердән соң ике билгегә кадәр төгәллек белән төзелә, анда 

түбәндәге өлешләр була:  

баш яны;  

эчтәлеклесен;  

рәсмиләштерүче.  

2.2. Планның баш өлешендә түбәндәгеләр күрсәтелә: 

Планны расларга вәкаләтле затның вазыйфасы атамасын, имзасын (һәм аның 

расшифровкасын) һәм раслау датасын үз эченә алган документны раслау грифы; 

документның исеме; 

документны төзү датасы; 

учреждениенең исеме; 

бүлекчә исеме (План төзегән очракта); 

функциясен һәм гамәлгә куючының вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы органның исеме; 



салым түләүченең (ИНН) идентификацияләүче өстәмә реквизитлар (факттагы урнашу 

адресы, салым түләүченең идентификация номеры (ИНН) һәм учреждениенең 

(бүлекчәнең) исәпкә куелу сәбәбе коды мәгънәсе, бюджет процессында 

катнашучылар реестры буенча код, шулай ук бюджет процессында катнашучы 

юридик затлар); 

документтагы белешмәләр тапшырылган финанс елы (финанс елы һәм план чоры); 

Планга кертелә торган күрсәткечләрне үлчәү берәмлекләренең аталышы һәм гомуми 

россия үлчәм берәмлекләре классификаторы (ОКЕИ) һәм (яисә) валюталар 

гомумроссия классификаторы (ОКВ) буенча аларның кодлары. 

2.3. Планның эчтәлек өлеше текст (тасвирлау) өлешеннән һәм табличной өлештән 

тора. 

2.4. Планның текстлы (тасвирлау) өлешендә түбәндәгеләр күрсәтелә: 

федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, башка норматив хокукый 

актлар һәм учреждение уставы (бүлекчә турындагы нигезләмә) нигезендә учреждение 

(бүлекчә) эшчәнлегенең максатлары; 

учреждение уставы (бүлекчә турындагы нигезләмә) нигезендә эшчәнлекнең төп 

төрләренә караган учреждение (бүлекчә) эшчәнлеге төрләре; 

физик һәм юридик затларга бирү шул исәптән түләүле рәвештә гамәлгә ашырыла 

торган учреждение (бүлекчә) эшчәнлегенең төп төрләренә устав (бүлекчә турындагы 

нигезләмә) нигезендә карый торган хезмәтләр (эшләр) исемлеге; 

План төзелгән көнгә (оператив идарә итү хокукында мөлкәт милекчесе беркетелгән 

мөлкәтнең хакы киселешендә; учреждение (бүлекчә) тарафыннан учреждение 

тарафыннан учреждение милкен бүлеп биргән акчалар исәбеннән сатып алынган; 

учреждение (бүлекчә) тарафыннан эшчәнлекнең башка кеременнән алынган 

керемнәр исәбеннән сатып алынган күчемсез муниципаль мөлкәтнең гомуми баланс 

бәясе); 

План төзелгән датага күчерелә торган муниципаль мөлкәтнең гомуми баланс бәясе, 

шул исәптән аеруча кыйммәтле күчемле мөлкәтнең баланс бәясе; 

функцияне һәм гамәлгә куючының вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган карары 

буенча башка мәгълүмат. 

2.5. Планның таблица өлешенә түбәндәге таблицалар кертелә: 

план төзү датасына кадәрге соңгы хисап датасына кабул ителгән финанс булмаган 

һәм финанс активлары, йөкләмәләре турындагы күрсәткечләрне үз эченә алган 

"учреждениенең (бүлекчәнең) финанс хәле күрсәткечләре" 1 нче таблица; 

учреждениенең керемнәре һәм түләүләре буенча күрсәткечләр " таблица 2; 



таблица 2.1 "товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу чыгымнары буенча 

түләүләр күрсәткечләре (бүлекчәләр )"; 

3 нче таблица " учреждениенең (бүлекчәләрнең) вакытлыча боерыгына керә торган 

чаралар турында мәгълүматлар"; 

4 таблица "белешмә мәгълүмат". 

2.5.1. Планның таблица өлешендә, планның таблица өлеше структурасын (шул 

исәптән юл һәм графларны) үтәп, гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы орган карары буенча башка мәгълүмат чагылдырылырга мөмкин. 

2.6. Керемнәр һәм түләүләр буенча план күрсәткечләре Татарстан Республикасы 

муниципаль хакимиятенең башкарма органы тарафыннан тапшырылган, гамәлгә 

куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы тапшырылган, 

планлаштырылган чыгым йөкләмәләре күләме турындагы мәгълүматтан, шул 

исәптән: 

муниципаль йөкләмәне үтәүне финанс белән тәэмин итүгә субсидияләр (алга таба-

муниципаль йөкләмә); 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78.1 статьясындагы 1 пунктының икенче 

абзацы нигезендә бирелә торган субсидияләр күләме; 

муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектларына яисә күчемсез милек 

объектларын муниципаль милеккә сатып алуга капитал салулар башкаруга 

субсидияләр бирү; 

субсидияләр рәвешендә грантлар, шул исәптән конкурс нәтиҗәләре буенча бирелә 

торган грантлар; 

физик затлар алдындагы акчалата йөкләмәләрне муниципаль хакимият органы 

(Муниципаль орган) исеменнән билгеләнгән тәртиптә Учреждениегә (бүлекчәгә) 

тапшыру планлаштырыла); 

(Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә муниципаль заказчының 

тапшырылган вәкаләтләре өлешендә). 

2.7. Керемнәр буенча планлы күрсәткечләр учреждение (бүлекчә) тарафыннан 

күрсәтелеп формалаштырыла: 

муниципаль йөкләмә үтәлешен финанс белән тәэмин итүгә субсидияләр; 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78.1 статьясындагы 1 пунктының икенче 

абзацы нигезендә бирелә торган субсидияләр күләме; 

 

муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектларына яисә күчемсез милек 



объектларын муниципаль милеккә сатып алуга капитал салулар башкаруга 

субсидияләр бирү; 

субсидияләр рәвешендә грантлар, шул исәптән конкурс нәтиҗәләре буенча бирелә 

торган грантлар; 

учреждение (бүлекчә) уставы (бүлекчә турындагы Нигезләмә) нигезендә аның төп 

эшчәнлек төрләренә керә торган хезмәтләр күрсәтүдән (эшләр башкарудан) физик 

һәм юридик затлар өчен алар түләүле нигездә гамәлгә ашырыла торган, шулай ук 

керем китерә торган башка төр эшчәнлектән кергән керемнәр керә.; 

2.7.1. 4 нче таблицада белешмә буенча вәкаләтләре муниципаль хакимият органы 

(Муниципаль орган) исеменнән учреждениегә, бюджет инвестицияләренә (Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә тапшырылган муниципаль заказчы 

вәкаләтләре өлешендә) бирелгән гавами норматив йөкләмәләрнең суммалары, шулай 

ук учреждениене гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы орган тарафыннан тиешле карар кабул иткәндә учреждениенең вакытлыча 

карамагында булган чаралар турында белешмәләр күрсәтелә. 

2.8. 2.7 пунктының икенче - дүртенче абзацларында һәм үрнәк тәртипнең 2.7.1 

пунктчасында күрсәтелгән суммалар Менделеевск муниципаль районы бюджеты 

проектын формалаштыру этабында гамәлгә куючының функцияләрен һәм 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы муниципаль хакимияте 

башкарма органыннан алынган мәгълүмат нигезендә учреждение (бүлекчә) 

тарафыннан төзелә. 

Үрнәк тәртипнең 2.7 пунктындагы бишенче һәм алтынчы абзацларында күрсәтелгән 

кертемнәр учреждение (бүлекчә) тарафыннан муниципаль бирем нигезендә, шулай ук 

хезмәт күрсәтүнең (эшләр башкаруның) планлаштырылган күләменнән һәм аларны 

гамәлгә ашыруның планлаштырылган бәясеннән чыгып исәпләнә. 

2.9. Керемнәр буенча план күрсәткечләре муниципаль хезмәтләр төрләре (эшләр) һәм 

чыгымнарның өстәмә классификациясе буенча күрсәтелә, алар Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районының Финанс бюджет палатасы 

тарафыннан билгеләнгән. 

2.10. Түләүләр буенча планлы күрсәткечләр учреждение (бүлекчә) тарафыннан, 

тиешле күрсәткечләр киселешендә, 2 таблицада булган якынча тәртип нигезендә 

формалаштырыла. 

Раслау өчен тәкъдим ителә торган план проектына түләү буенча план күрсәткечләрен 

исәпләү (нигезләү) кушып бирелә, ул планга белешмә мәгълүмат булып торучы 

планны төзегәндә кулланылган, үрнәк тәртипкә 1.1 нче кушымта нигезендә 

формалаштырыла. 

Мисал тәртибенә N 1.1 нче кушымта таблицаларының форматлары тәкъдим итү 

характерына ия һәм кирәк булганда үзгәртелә (структуралар, шул исәптән 



таблицаның структураларын, юлларын һәм графларын үтәгәндә) һәм башка 

графиклар, юллар, шулай ук өстәмә реквизитлар һәм күрсәткечләр, шул исәптән 

техник-икътисадый һәм социаль мәгълүматның тиешле классификаторлары буенча 

күрсәткечләр кодлары белән тулыландырылырга мөмкин. 

Учреждение N 2 нче кушымтасы таблицаларында якынча тәртипкә карата 

чагылдырылган өстәмә исәпләүләр (нигезләүләр) кулланырга хокуклы, ул эшләгән 

өстәмә таблицалар нигезендә. 

Чыгымнар структурасы нигезендә учреждениегә аерым түләүләр башкарылмаган 

очракта, План күрсәткечләренә карата тиешле исәпләүләр (нигезләүләр) төзелми. 

Түләүләр буенча план күрсәткечләрен исәпләү (нигезләү) хезмәт, матди, техник 

ресурсларның учреждение (бүлекчә) тарафыннан хезмәт күрсәтү (эшләр башкару) 

өчен кулланыла торган нормаларын исәпкә алып төзелә. 

Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә бирелә торган субсидияләр 

исәбеннән түләүләр буенча план күрсәткечләрен исәпләү (нигезләү) Чираттагы 

финанс елына һәм план чорына бюджет турында закон (карар) проектын 

формалаштыру максатларында бюджет акчаларын баш бүлүчеләр тарафыннан 

бюджет ассигнованиеләрен нигезләгәндә, шулай ук норматив хокукый актларда (шул 

исәптән ГОСТ, СНиП, СанПин, стандартлар, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибендә 

һәм регламентларында (паспортларында) билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып 

гамәлгә ашырыла. 

Түләүләр буенча план күрсәткечләрен исәпләү (нигезләү) финанс тәэминаты 

чыганаклары буенча гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы орган тарафыннан тиешле чыгымнар буенча түләүләрне планлаштыру 

турында Карар кабул ителгән очракта, аларны финанс ягыннан тәэмин итү 

чыганаклары буенча аерым төзелә (5 - 10 графларда 210 - 250). 

Персоналга түләүләрнең план күрсәткечләрен исәпкә (2 нче таблицаның 210 нчы 

юлы) алуга хезмәт өчен түләү чыгымнары, хезмәткә түләү фондыннан түләнә торган 

пособиеләрне, шулай ук мәҗбүри пенсия иминиятенә, вакытлыча эшкә сәләтсезлек 

очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә, 

производствода һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерү, 

мәҗбүри медицина иминиятенә түләүләр кертелә. Хезмәт өчен түләү буенча план 

күрсәткечләрен исәпләгәндә, хезмәткәрләрнең исәп-хисап саны, шул исәптән төп 

персоналны, ярдәмче персоналны, административ-идарә персоналын, хезмәт 

күрсәтүче персоналны, исәп-хисап вазыйфаи окладларны, хезмәт окладына ай саен 

өстәмә түләүләрне, компенсация түләүләрен стимуллаштыра торган район 

коэффициентларын, шул исәптән зыянлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән 

эшләгән өчен, нормаль шартлардан тайпылган башка шартларда эшләрне 

башкарганда, шулай ук Россия Федерациясе законнарында каралган башка 

түләүләрне исәпкә алып исәпкә алына., расланган штат расписаниесе нигезендә 

учреждениенең локаль норматив актлары белән, шулай ук күрсәтелгән түләүләрне 



индексацияләү. 

Хезмәткә түләү фондына кертелми торган учреждениеләр персоналына 

компенсацион характердагы түләүләрнең план күрсәткечләрен исәпләгәндә хезмәт 

командировкаларына бәйле чыгымнарны кайтару, медицина каравы узуга 

чыгымнарны каплау, Россия Федерациясе законнарында, учреждениенең локаль 

норматив актларында каралган йөрү бәясен компенсацияләү буенча түләүләр исәпкә 

алына. 

Россия Федерациясе Пенсия фондына, мәҗбүри социаль иминиятләштерү фондына, 

вакытлыча эшкә яраксызлык очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү фондына, Мәҗбүри медицина иминиятенә Федераль 

мәҗбүри медицина иминияте фондына, шулай ук җитештерүдәге бәхетсезлек 

очракларыннан мәҗбүри социаль иминиятләштерү кертемнәрена иминият 

кертемнәре тарифлары исәпкә алына., Россия Федерациясе законнарында 

билгеләнгән тәртиптә. 

Халыкка социаль һәм башка түләүләрнең пландагы күрсәткечләрен (220 таблицаның 

220 юлы) исәпләү (нигезләү), хезмәт мөнәсәбәтләре кысаларында барлыкка килгән 

хезмәткәрләргә түләү белән бәйле булмаган (дәүләт пенсия, социаль, медицина 

иминияте системалары кысаларыннан тыш, халыкны социаль тәэмин итү 

чыгымнары), шул исәптән медицина хезмәте күрсәтү өчен түләүгә, санатор-курорт 

дәвалавына юлламалар һәм балалар сәламәтләндерү лагерьларына түләү, шулай ук 

учреждениеләрнең элеккеге хезмәткәрләренә, шул исәптән истәлекле даталарга, 

һөнәри бәйрәмнәргә, елга планлаштырылган түләүләр санын һәм аларның күләмен 

исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Салымнарны, җыемнарны һәм башка түләүләрне түләү чыгымнарын исәпләү (230 

таблицаның 2 нче юлы) салым салу объектын, салым базасын, салым ташламаларын 

билгеләү үзенчәлекләрен, аларны куллану нигезләрен һәм тәртибен, шулай ук салым 

ставкасын, салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә һәр салым буенча түләү тәртибен һәм срокларын исәпкә алып гамәлгә 

ашырыла. 

Оешмаларга түләүсез күчерүләрнең план күрсәткечләрен исәпләү (нигезләү) (240 

таблицаның 2 нче юлы) оешмаларга елына планлаштырыла торган түләүсез 

күчерүләрнең санын һәм аларның күләмен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Башка чыгымнарны исәпләү (нигезләү) (товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып 

алу чыгымнарыннан тыш) (250 таблицаның 2 нче юлы) елга планлаштырылган 

түләүләр санын һәм аларның күләмен исәпкә алып түләү төрләре буенча гамәлгә 

ашырыла. 

Товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу чыгымнарын исәпләүгә (2 нче 

таблицаның 260 нчы юлы) элемтә, транспорт хезмәтләре, коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр өчен түләү, мөлкәтне арендалау, мөлкәтне карап тоту, башка эшләр һәм 

хезмәтләр өчен (мисал өчен, иминият буенча хезмәт күрсәтүләр, шул исәптән 



транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 

иминиятләштерү, медицина күзәтүләре, мәгълүмат хезмәтләре, консультация 

хезмәтләре, эксперт хезмәтләре, типография эшләре, фәнни-тикшеренү эшләре) 

чыгымнары кертелә., муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә хезмәт күрсәтүләрне оештыру турында. 

Элемтә хезмәтләре өчен түләүгә план күрсәткечләрен исәпләү элемтә челтәренә 

тоташтырылган абонент номерлары саны, элемтә хезмәтләре бәяләре, бер абонент 

номерына айлык абонент түләве, хезмәт күрсәтү айлары саны; шәһәрара, халыкара 

һәм җирле телефон кушылмаларына вакытында түләү күләме, шулай ук телефон 

элемтәсе хезмәтләренә вакытында түләгәндә хезмәт күрсәтү бәясе исәпкә алынырга 

тиеш.; күчерелә торган корреспонденция саны, шул исәптән фельдъегер һәм Махсус 

элемтә кулланып, почта корреспонденциясен җибәрү бәясе, интернет-каналны 

арендалау бәясе, интернет-хезмәтләр өчен вакытында түләү яки интернет-трафик 

өчен түләү. 

Транспорт хезмәтләре өчен түләү буенча план күрсәткечләрен исәпләү (нигезләү) йөк 

ташу (транспортлау), пассажирлар йөртү (төзелгән шартнамәләр саны) һәм 

күрсәтелгән хезмәт күрсәтүләр бәясен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү буенча план күрсәткечләрен исәпләү 

(нигезләү) үз эченә газ белән тәэмин итү (ягулыкның башка төрләре), электр белән 

тәэмин итү, җылылык белән тәэмин итү, кайнар су белән тәэмин итү, салкын су белән 

тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу чыгымнарын (коммуналь хезмәтләр 

күрсәтү турында төзелгән шартнамәләр, объектлар, коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә 

тарифлар санын (шул исәптән тәүлек зоналары буенча кулланылучы бер ставкалы, 

дифференциацияләнгән яисә электр энергиясенә ике ставкалы тарифны исәпкә алып) 

керә.), һәм ягулыкны транспортлауга чыгымнар (булган очракта). 

Мөлкәтне, шул исәптән күчемсез милек объектларын арендалау өчен түләү 

чыгымнарын исәпләү (нигезләү) арендалана торган мәйданны (арендалана торган 

җиһазлар санын, башка мөлкәтне), айлар санын (тәүлек, сәгать), аренда бәясен, айга 

(тәүлек, сәгать) аренда бәясен, шулай ук түләнә торган хезмәтләр бәясен (мөлкәтне 

карап тоту, аны саклау, кулланыла торган коммуналь хезмәт күрсәтүләр бәясен) 

исәпкә алып билгеләнә. 

Мөлкәтне карап тоту чыгымнарын исәпләү (нигезләү) ремонт эшләре планнарын һәм 

аларның смета бәясен, кирәкле ремонт эшләре күләмен, җиһазларны ремонтлау 

буенча регламент-профилактик эшләр графигын, санитар-гигиена хезмәте күрсәтүгә, 

хезмәтне саклауга таләпләрне (биналарны һәм территорияне җыештыруны, каты 

көнкүреш калдыкларын чыгаруны, юу, химик чистарту, дезинфекция, дезинсекцияне 

дә кертеп), шулай ук аны муниципаль хезмәт күрсәтү өчен эксплуатацияләү 

кагыйдәләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

Элемтә хезмәтләре, транспорт чыгымнары, коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү 



чыгымнарына, мөлкәт арендасына чыгымнарны, шулай ук аны карап тоту буенча 

эшләрне һәм хезмәт күрсәтүләрне түләүгә киткән чыгымнарны исәпләү (нигезләү) үз 

эченә транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 

иминиятләштерүгә, типография хезмәтләренә, матбугат басмалары санын, 

тапшырыла торган игъланнарның санын, сатып алына торган катгый хисап 

бланкларының санын, сатып алына торган периодик басмаларның санын исәпкә 

алып, кирәкле түләүләрнең исәп-хисапларын ала. 

Иминият премиясе (иминият кертемнәре) иминләштерелгән хезмәткәрләрнең, 

иминләштерелгән милекнең база ставкаларын һәм аларга карата төзәтү 

коэффициентларын исәпкә алып, иминләштерелгән милекнең техник 

характеристикаларын, иминият рискы характерын һәм иминият килешүе шартларын, 

шул исәптән франшиза һәм аның күләмен исәпкә алып билгеләнә. 

Квалификацияне күтәрү (һөнәри яңадан әзерләү) чыгымнары Россия Федерациясе 

законнары таләпләрен, квалификацияне күтәрүгә юнәлдерелгән хезмәткәрләр санын 

һәм өстәмә һөнәри белемнең һәр төре буенча бер хезмәткәргә белем бирү бәясен 

исәпкә алып билгеләнә. 

Төп средстволар (әйтик, җиһазлар, транспорт чаралары, мебель, инвентарь, көнкүреш 

приборлары) сатып алу чыгымнарын исәпләү (нигезләү) амортизацияләнә торган 

мөлкәтне эксплуатацияләүнең уртача вакытын исәпкә алып гамәлгә ашырыла. Исәп-

хисапларда (нигезләмәләрдә) мондый мөлкәт белән тәэмин итү нормалары 

кулланыла, хокукый актларда билгеләнгән натураль күрсәткечләрдә чагылдырылган, 

шулай ук кирәкле мөлкәтне сатып алу хакы, шулай ук бердәй (бер үк төрле) 

товарларның, эшләрнең, хезмәт күрсәтүләрнең базар бәяләре турында мәгълүматка 

анализ ясаудан гыйбарәт, шул исәптән оешма-җитештерүчеләрнең бәяләре турында 

мәгълүматтан, Дәүләт статистикасы органнарында, шулай ук массакүләм мәгълүмат 

чараларында һәм махсус әдәбиятта булган бәяләр дәрәҗәсе турында мәгълүматтан, 

шул исәптән, "Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә җитештерүчеләр 

һәм тәэмин итеп торучыларның рәсми сайтлары. 

Матди запасларны сатып алу чыгымнарын исәпләү (нигезләү) азык-төлек 

продуктларына, дару чараларына, ягулык-майлау һәм төзелеш материалларына, 

йомшак инвентарьга һәм махсус кием-салымга, аяк киеменә, транспорт чараларына 

һәм транспорт чараларына, хуҗалык товарларына һәм канцелярия кирәк-яракларына 

булган ихтыяҗны исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

2.11. Финанс тәэминаты чыганагы булып учреждениенең уставы (бүлекчә турындагы 

Нигезләмә) нигезендә аның төп эшчәнлек төрләренә керә торган хезмәтләр 

күрсәтүдән (эшләр башкарудан) керемнәр торган планлы түләү күләмнәре физик һәм 

юридик затлар өчен түләүле нигездә гамәлгә ашырыла торган учреждение (бүлекчә) 

тарафыннан гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы 

Татарстан Республикасы муниципаль хакимияте башкарма органының боерыгы 

белән билгеләнгән түләүне билгеләү тәртибе нигезендә формалаштырыла. 



2.12. Учреждениегә Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78.1 статьясындагы 1 

пунктының икенче абзацы нигезендә субсидияләр, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 78.2 статьясы нигезендә муниципаль милектәге капиталь төзелеш 

объектларына капитал салулар башкаруга яисә күчемсез мөлкәт объектларын 

муниципаль милеккә сатып алуга субсидияләр (алга таба-муниципаль милеккә) - 

максатчан субсидия) учреждение гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы органга муниципаль учреждениегә бирелгән максатчан 

субсидияләр белән операцияләр турында белешмәләр (Гомумроссия идарә 

документлары классификаторы буенча документ формасы коды 0501016) (алга таба - 

мәгълүматлар) үрнәк тәртипкә 2 нче кушымта нигезендә төзи һәм тапшыра. 

Үз составында бүлекчәләре булган учреждениеләр белешмәләре гамәлгә куючы 

функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган тарафыннан расланган 

белешмәләр нигезендә учреждение буенча һәм һәр бүлек буенча аерым төзелә һәм 

раслана һәм раслана, шул исәптән бүлекчәләргә акча күчерү һәм аларны кире кайтару 

буенча операцияләрне дә үз эченә ала. 

Учреждение (бүлекчә) тарафыннан белешмәләр тутырганда аларда күрсәтелә: 

1 графада-гамәлгә ашыруга максатчан субсидия бирелә торган максатны күрсәтеп, 

максатчан субсидия исеме; 

графада максатчан субсидия белән операцияләрне исәпкә алу өчен бирелгән 2 - 

аналитик код (алга таба - субсидия коды); 

Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча 3 - код (кодның состав өлеше) 

графасында, планлаштырылган керемнәрнең һәм түләүләрнең икътисадый 

эчтәлегеннән чыгып,; 

Федераль адреслы инвестиция программасына кертелгән капиталь төзелеш 

объектының (күчемсез милек объекты, чаралар (эреләндерелгән инвестицион проект) 

4 - коды графасында-төзелешкә (реконструкцияләүгә, шул исәптән реставрация 

элементлары, техник яктан яңадан коралландыруга) яисә сатып алуга максатчан 

субсидия бирелә; 

узган финанс чорларында бирелгән 5, 7 графларда бирелгән субсидияләр, максатчан 

субсидия белән операцияләрне исәпкә алу өчен бирелгән субсидияләр узган елларда 

һәм яңа финанс елында аерыла; 

агымдагы финанс елы башына файдаланылмаган максатчан субсидияләр 

калдыкларының 6 суммасы графасында билгеләнгән тәртиптә шул ук максатларга 

юнәлтү ихтыяҗы расланган; 

графада узган финанс чорларында субсидия акчаларыннан түләнгән түләүләр буенча 

учреждениегә кире кайтарылган бурычның 8 суммасы, алар буенча билгеләнгән 

тәртиптә шул ук максатларга юнәлтү ихтыяҗы расланган; 



финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булып максатчан субсидияләр торган 

максатчан субсидияләр һәм түләүләр керүнең агымдагы финанс елында 

планлаштырылган 9, 10 графаларында суммасы тора. 

Түләү буенча план күрсәткечләре төркемнәр, статьялар һәм ярдәмче статьялар 

дәрәҗәсенә кадәр детальләштерелә. 

Учреждениегә (бүлекчәгә) берничә максатчан субсидия бирелсә, мәгълүмат 

күрсәткечләре төркем йомгакларын формалаштырмыйча һәр максатчан субсидия 

буенча формалаштырыла. 

 

3. Планны раслау тәртибе 

 

3.1. Билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

бюджеты турында Карар кабул ителгәннән соң, План һәм белешмәләр, кирәк 

булганда, учреждение (бүлекчә) тарафыннан аныклана һәм, әлеге үрнәк тәртипнең 3.5 

- 3.7 пунктлары нигезләмәләрен исәпкә алып, раслауга җибәрелә. 

Чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы бюджетын кабул итүгә бәйле план күрсәткечләрен аныклау 

учреждение тарафыннан чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы бюджеты турында карар рәсми 

басылып чыкканнан соң бер айдан да соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль йөкләмәне үтәүгә бәйле план күрсәткечләрен аныклау расланган 

муниципаль йөкләмә күрсәткечләрен һәм дәүләт йөкләмәсен үтәүгә субсидия 

күләмен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

3.2. План планда булган мәгълүматлар өчен җаваплы вазыйфаи затлар - учреждение 

(бүлекчә) җитәкчесе (ул вәкаләтле зат), учреждениенең (бүлекчәнең) финанс-

икътисад хезмәте җитәкчесе яисә документның башка вәкаләтле җитәкчесе 

тарафыннан имзалана. 

3.3. Планга һәм (яки) белешмәләргә үзгәрешләр кертү максатларында Яңа План һәм 

(яки) белешмәләр төзелә, аларның күрсәткечләре планга һәм (яки) мәгълүматларга 

үзгәрешләр керткәнче үткәрелгән түләүләр буенча касса операцияләре өлешендә 

каршылыкка кермәскә тиеш. 

3.4. Чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районының бюджеты турында Карар кабул итүгә бәйле булмаган планга 

үзгәрешләр кертү тиешле нигезләмәләр һәм үзгәртелгән күрсәткечләр зурлыгына 

исәп-хисаплар булганда гамәлгә ашырыла. 

3.5. Муниципаль бюджет учреждениесе планы (План үзгәрешләрне исәпкә алып) 

Менделеевск муниципаль районының бюджет учреждениесе җитәкчесе тарафыннан 

раслана. 



3.6. Муниципаль автоном учреждениенең планы (үзгәрешләрне исәпкә алып, План) 

автоном учреждение җитәкчесе тарафыннан Автоном учреждениенең Күзәтчелек 

советы бәяләмәсе нигезендә раслана. 

3.7. Бүлекчә планы (үзгәрешләрне исәпкә алып План) учреждение җитәкчесе 

тарафыннан раслана. 

3.8. Әлеге үрнәк тәртипнең 2.12 пунктында күрсәтелгән белешмәләр гамәлгә куючы 

функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы муниципаль хакимият башкарма 

органы җитәкчесе тарафыннан раслана. 

Бүлекчә тарафыннан формалаштырылган әлеге үрнәк тәртипнең 2.12 пунктында 

күрсәтелгән белешмәләр учреждение тарафыннан раслана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитеты карамагындагы  

муниципаль учреждениеләрнең  

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзү  

һәм раслау тәртибенә N 1 нче кушымта 

 

Форма 

 

                                                     РАСЛЫЙМ 

                                            _______________________________ 

(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

                                            _______________________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                     _____________ 20___ г. 

 

                                    План 

             финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год 

 

                                                                   КОДЫ 

                                                               ┌─────────┐ 

                                                      Форма по │         │ 

                                                           КДФ ├─────────┤ 

                                                               │         │ 

                      от "___" ________ 20__ г.           Дата ├─────────┤ 

                                                               │         │ 

                                                               ├─────────┤ 

                                                               │         │ 

                                                               ├─────────┤ 

Наименование муниципального    ___________________   по ОКПО │         │ 

учреждения (подразделения)                                     ├─────────┤ 

                                 ___________________           │         │ 

                                                               ├─────────┤ 

                                                               │         │ 

ИНН/КПП                          ___________________           ├─────────┤ 

                                                               │         │ 

Единица измерения: рублей        ___________________           ├─────────┤ 

                                                               │         │ 

Наименование органа, осуществляющего __________________        ├─────────┤ 

                                                       по ОКЕИ │   383   │ 

функции и полномочия учредителя     __________________________ 

└─────────┘ 

Адрес фактического местонахождения  __________________________ 

муниципального учреждения (подразделения) __________________ 



 

1. Муниципаль учреждение эшчәнлеге турында мәгълүмат 

 

1.1. Муниципаль учреждение (бүлекчә) эшчәнлегенең максатлары): 

1.2. Муниципаль учреждениенең эшчәнлек төрләре (бүлекчәләр): 

1.3. Муниципаль биремдә билгеләнгән муниципаль хезмәтләр (эшләр) исемлеге: 

1.4. Күчемсез муниципаль мөлкәтнең гомуми баланс хакы әлеге план төзү датасына 

(оператив идарә хокукында учреждение тарафыннан билгеләнгән мөлкәт хакы 

буенча; учреждение (бүлекчә) тарафыннан учреждениенең милекчесе тарафыннан 

бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән сатып алынган; учреждение (бүлекчә) тарафыннан 

керем китерә торган башка керемнәр исәбеннән алынган керемнәр исәбеннән сатып 

алынган;): 

1.5. Әлеге план төзү датасына күчмә муниципаль мөлкәтнең гомуми баланс хакы, шул 

исәптән аеруча кыйммәтле күчемле мөлкәтнең баланс хакы: 

 

2. Муниципаль учреждениенең  

финанс хәле күрсәткечләре 

Таблица 1 

 

Учреждениенең (бүлекчәләрнең) финанс хәле күрсәткечләре                   

___________________________ 20__ елга 

                         (соңгы хисап датасын) 

 

N 

п/п 

Күрсәткеч исеме Сумма, мең 

сум 

1 2 3 

 Финанс булмаган активлары, барлыгы  

 шуларның: күчемсез милек, барлыгы  

 шул исәптән: калдык бәясе  

 аеруча кыйммәтле күчемле милек, барлыгы  

 шул исәптән: калдык бәясе  

 Финанс активлары, барлыгы  

 шуларның: учреждениенең акчасы, барлыгы  

 шул исәптән: учреждениенең акчасы счетларда  



 акча учреждениеләре, размещенные бу депозитлар кредит 
оешмасы 

 

 башка финанс инструментлары  

 керем буенча дебитор бурычы  

 чыгымнар буенча дебитор бурычы  

 Йөкләмәләр, барлыгы  

 шуларның: бурыч йөкләмәләре  

 буенча бурыч кредит картасы  

 шул исәптән: вакыты чыккан кредит бурычы  

 

Таблица 2 

 

Учреждение (бүлекчә) кертемнәре  

һәм түләүләре буенча күрсәткечләр 

 _____________________ 20__ елга 



Күрсәткеч исеме Юл 

коды 

Россия 

Федерац

иясе 

бюджет 

классифи

кациясе 

буенча 

код 

барл

ыгы 
федераль 

бюджеттан, 

Россия 

Федерацияс

е субъекты 

(җирле 

бюджет) 

бюджетынн

ан 

муниципал

ь биремне 

үтәүне 

финанс 

белән 

тәэмин 

итүгә 

субсидиялә

р 

Россия 

Федераци

ясе 

Бюджет 

кодексын

ың 78.1 

статьясын

дагы 1 

пунктыны

ң икенче 

абзацы 

нигезендә 

бирелә 

торган 

субсидиял

әр 

капитал 

салуларны 

гамәлгә 

ашыруга 

субсидияләр 

түләүле нигездә 

һәм керемне 

китерә торган 

башка 

эшчәнлектән 

хезмәт 

күрсәтүдән 

(эшләр 

башкарудан) 

керемнәр 

барлыг

ы 

шулар

дан 

грантл

ар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Керемнәр, барлыгы 100 X       

шул исәптән: 

милектән керемнәр 
110   X X X  X 

хезмәт күрсәтүдән, 

эшләрдән керемнәр 
120    X X   



штрафлардан, 
пенялардан, 

мәҗбүри тартып 

алуның башка 

суммаларыннан 

керемнәр 

130   X X X  X 

милли оешмалардан, 

чит дәүләтләр 

хөкүмәтләреннән, 

халыкара финанс 

оешмаларыннан 

түләүсез керемнәр 

140   X X X  X 

бюджеттан бирелгән 

башка субсидияләр 
150   X   X X 

башка керемнәр 160   X X X   

керемнәр нче 

операцияләр белән 

активлары 

180 X  X X X  X 

Чыгымнар буенча 

түләүләр, Барлыгы 
200 X       

шул исәптән: 

персоналга түләүләр, 

Барлыгы 

210        

шулардан: хезмәткә 

түләү һәм хезмәткә 

түләү буенча 

түләүләр 

211        



халыкка социаль һәм 
башка түләүләр, 

Барлыгы 

220        

алардан:         

салымнар, җыемнар 

һәм башка түләүләр, 

Барлыгы 

230        

алардан:         

оешмаларга бушлай 

күчерүләр 
240        

башка чыгымнар 

(товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу 

чыгымнарыннан 

тыш) 

250        

товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу 

чыгымнары, 

барлыгы 

260 X       

Керү финанс 

активлары барлыгы 
300 X       

шуларның: 

калдыкларны 

арттыру 

310        

башка кертемнәр 320        



Выбытие финанс 
активлары, барлыгы 

400        

шуларның: 

калдыкларны киметү 
410        

башка чаралар 420        

Ел башына калган 

акча 
500 X       

Ел ахырына калган 

акчалар 
600 X       



 

Таблица 2.1 

 

Товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу чыгымнары  

буенча күрсәткечләр (бүлекчәләр) 

___________________ 20__ елга 

 

Күрсәткеч 

исеме 

Юл 

коды 

Сат

ып 

ала 

баш

лау 

елы 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алуга чыгымнар буенча түләүләр суммасы, сум 

(өтердән соң ике билгегә кадәр - 0,00) 

Сатып алуларга барлыгы шул исәптән 

"Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәтләр 

сатып алу өлкәсендә контракт 

системасы турында" 2013 

елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

нигезендә 

"Юридик затларның аерым 

төрләре товарларын, эшләрен, 

хезмәт күрсәтүләрен сатып алу 

турында" 2011 елның 18 

июлендәге 223-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә 

20__ елга, 

чираттагы 

финанс 

елы 

20__ 

елга, 

план 

чорыны

ң 

беренче 

елы 

20__ 

елга, 

план 

чорыны

ң 

иеенче 

елы 

20__ 

елга, 

чиратта

гы 

финанс 

елы 

20__ 

елга, 

план 

чорының 

беренче 

елы 

20__ елга, 

план 

чорының 

икенче 

елы 

20__ 

елга, 

чиратт

агы 

финан

с елы 

20__ 

елга, 

план 

чорының 

беренче 

елы 

20__ елга, 

план 

чорының 

икенче елы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләр 

сатып алуга 

чыгымнар буенча 

түләүләр 

0001 X          

шул исәптән, 

Чираттагы финанс 

елы башланганчы 

төзелгән 

контрактларны 

түләүгә 

1001 X          

эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып 

алу өчен сатып 

алулар башланды 

2001           



 

Таблица 3 

 

                     Учреждениенең (бүлекчәләрнең)  

вакытлыча боерыгына керә торган чаралар турында белешмәләр 

                   ____________________________ 20__ елга. 

                         (Чираттагы финанс елы) 

 

Күрсәткеч исеме Юл 

коды 

Суммасы, сум (ике билгегә 

кадәр төгәллеге белән соң 

бишенче-0,00) 

Ел башына калган акча 010  

Ел ахырына калган акчалар 020  

Керем 030  

Китү 040  

 

Таблица 4 

 

Белешмә мәгълүмат 

 

Күрсәткеч исеме Юл 

коды 

Сумма, мең 

сум 

Гавами йөкләмәләр күләме, барлыгы 010  

Бюджет инвестицияләре күләме (Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендә муниципаль заказчының 

тапшырылган вәкаләтләре өлешендә), барлыгы 

020  

Вакытлыча боерыкка кергән акчалар күләме барлыгы 030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитеты карамагындагы  

муниципаль учреждениеләрнең  

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзү  

һәм раслау үрнәк тәртибенә  

N 1.1 нче кушымта 

 

Форма 

 

Муниципаль учреждениенең  

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планына  

исәп-хисап (нигезләү) 

 

1. Персоналга түләүләрне исәпләү (нигезләү) (210 нчы юл) 

 

Чыгымнар төрләре коды _________________________________________________ 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы ___________________________________ 

 

1.1. Хезмәт өчен түләү чыгымнарын исәпләү (нигезләү) 

 



N 

п/п 

Вазыйфа

сы, 

вазыйфа

лар 

төркеме 

Билгелә

нгән 

сан, 

берәмле

кләр 

Бер хезмәткәргә хезмәт өчен 

түләүнең уртача айлык күләме, 

сум 

Эштәге 

окладка 

айлык 

өстәмәлә

р, 

процент

лар 

Район 

коэфф

ициент

ы 

Елына хезмәт 

өчен түләү 

фонды, сум (гр. 3 

x гр. 4 x (1 + гр. 8 

/ 100) x гр. 9 x 12) барл

ыгы 

шул исәптән 

вазый

фаи 

оклад 

буенча 

компенса

ция 

характер

ындагы 

түләүләр 

буенча 

стимулл

аштыру

чы 

характер

дагы 

түләүлә

р буенча 

          

          

          

Барлыгы x  x x x x x  

 

1.2. Хезмәт командировкаларына җибәргәндә  

персоналга түләүләр (нигезләү) 

 

N 

п/п 

Чыгымнарны

ң исеме 

Бер хезмәткәргә 

түләүнең уртача 

күләме көнгә, 

сум 

Хезмәткәрлә

р саны, кеше 

Саны, көне Сумма, сум 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

      



      

 Барлыгы x x x  

 

1.3. Бала карау буенча персоналга түләүләрне исәпләү (нигезләү) 

 

N 

п/п 

Чыгымнарны

ң исеме 

Пособие алучы 

хезмәткәрләр 

саны 

Бер 

хезмәткәргә 

еллык 

түләүләр 

саны 

Аена түләү 

(пособие) 

күләме, сум 

Сумма, сум 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

      

      

 Барлыгы x x x  



 

1.4. Россия Федерациясе Пенсия фондына, Россия Федерациясе Социаль иминият 

фондына, Мәҗбүри медицина иминияте федераль фондына мәҗбүри 

иминиятләштерү кертемнәрен исәпләү (нигезләү) 

 

N 

п/п 

Бюджеттан тыш дәүләт фонды исеме Иминият 

кертемнәрен 

исәпләү өчен 

база күләме, 

сум 

Кертем 

суммасы, 

сум 

1 2 3 4 

1. Россия Федерациясе Пенсия фондына иминият 

кертемнәре, барлыгы 
x  

1.1. шул исәптән: 22,0 процент ставкасы буенча   

1.2. 10,0 процент ставкасы буенча   

1.3. Россия Федерациясе Пенсия фондына 

түләүләрнең аерым категорияләре өчен 

түбәнәйтелгән тарифларны кулланып 
  

2. Россия Федерациясе Социаль иминият фондына 

иминият кертемнәре, барлыгы 
x  

2.1. шул исәптән:   

2.2. вакытлыча эшкә яраксызлык очрагына һәм ана 

булуга бәйле рәвештә, 2,9 процент мәҗбүри 

социаль иминиятләштерү 
  

2.3. Россия Федерациясе Социаль иминият фондына 

взнослар ставкасын 0,0 процент ставкасы буенча 

кулланып 
  

2.4. производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм 

һөнәри авырулардан 0,2 процент күләмендә 

мәҗбүри социаль иминиятләштерү 
  

2.5. производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм 

һөнәри авырулардан 0,_ процент ставкасы 

буенча мәҗбүри социаль иминиятләштерү 
  

3. производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм 

һөнәри авырулардан 0,_ процент ставкасы 

буенча мәҗбүри социаль иминиятләштерү 
  

 Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондына 

иминият кертемнәре, барлыгы (5,1 процент 

ставкасы буенча)) 
x  



 

2. Социаль һәм башка чыгымнарны исәпләү (нигезләү) халыкка түләүләр 

 

Чыгымнар төрләре коды _________________________________________________ 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы ___________________________________ 

 

N 

п/п 

Күрсәткеч исеме Бер түләү 

күләме, сум 

Елына 

түләүләр 

саны 

Түләүләрнең 

гомуми 

суммасы, сум 

(гр. 3 x гр. 4) 

     

     

 Барлыгы x x  

 

3. Салым түләү чыгымнарын исәпләү (нигезләү) , 

җыемнар һәм башка түләүләр 

Чыгымнар төрләре коды _________________________________________________ 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы ___________________________________ 

 

N 

п/п 

Чыгымнар исеме Салым 

базасы, 

сум 

Салым 

ставкасы, 

Процент 

Түләнергә тиешле 

исәпләнгән салым 

суммасы, сум (гр. 3 x 

гр. 4 / 100) 

     

     

 Барлыгы  x  

 

4. Түләүсез чыгымнарны исәпләү (нигезләү)  

оешмаларга күчерү 

 

Чыгымнар төрләре коды _________________________________________________ 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы ___________________________________ 

 

N 

п/п 

Күрсәткеч исеме Бер түләү 

күләме, сум 

Елына 

түләүләр 

саны 

Түләүләрнең 

гомуми суммасы, 

сум (гр. 3 x гр. 4) 



     

     

 Барлыгы x x  

 

5. Башка чыгымнарны исәпләү (нигезләү) (товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алуга 

чыгымнардан тыш) 

 

Чыгымнар төрләре коды _________________________________________________ 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы ___________________________________ 

 

N 

п/п 

Күрсәткеч исеме Бер түләү 

күләме, сум 

Елына 

түләүләр 

саны 

Түләүләрнең 

гомуми 

суммасы, сум 

(гр. 3 x гр. 4) 

     

     

 Барлыгы x x  

 

6. Товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алуга  

чыгымнарны исәпләү (нигезләү) 

 

Чыгымнар төрләре коды _________________________________________________ 

Финанс белән тәэмин итү чыганагы ___________________________________ 

 

6.1. Элемтә хезмәтләре өчен түләүгә чыгымнарны исәпләү (нигезләү) 

 

N 

п/п 

Чыгымнарның 

исеме 

Номерлар 

саны 

Елына 

түләүләр 

саны 

Берәмлек 

бәясе, сум 

Сумма, сум 

(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

      

      

 Барлыгы x x x  

 

6.2. Транспорт хезмәтләре өчен түләүгә чыгымнарны исәпләү (нигезләү) 

 



N 

п/п 

Чыгымнарның 

исеме 

Йөртүче 

хезмәтләр саны 

Йөртүнең бәясе, 

сум 

Сумма, сум 

(гр. 3 x гр. 4) 

     

     

 Барлыгы    

 

6.3. Коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә  

чыгымнарны исәпләү (нигезләү) 



N 

п/п 

Күрсәткеч исеме Ресурсларны 

куллану 

күләме 

Тариф (НДСны 

исәпкә алып), 

сум 

Индексация

, 

процентлар 

Сумма, сум (гр. 

4 x гр. 5 x гр. 6) 

      

      

 Барлыгы x x x  



 

6.4. Милекне арендалау өчен түләү  

чыгымнарын исәпләү (нигезләү) 

 

N 

п/п 

Күрсәткеч исеме Саны Аренда 

түләве 

ставкасы 

Бәясе НДСны 

исәпкә алып, 

сум 

     

     

 Барлыгы x x x 

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 

по содержанию имущества 

 

N 

п/п 

Чыгымнарның исеме Объект Эшләр 

(хезмәтләр) 

саны 

Эш (хезмәт 

күрсәтүләр) 

бәясе, сум 

     

     

 Барлыгы x x  

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов 

на оплату прочих работ, услуг 

 

N 

п/п 

Чыгымнарның исеме Шартнамәл

әр саны 

Хезмәт хакы, сум 

    

    

 Барлыгы x  

 

6.7. Төп чараларны, матди запасларны сатып алуга  

чыгымнарны исәпләү (нигезләү) 

 

N 

п/п 

Чыгымнарның исеме Количество Уртача бәя, 

сум 

Сумма, сум 

(гр. 2 x гр. 3) 



     

     

 Барлыгы  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитеты карамагындагы  

муниципаль учреждениеләрнең  

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзү  

һәм раслау үрнәк тәртибенә  

N2 нче кушымта 

 

 

 

                                                       РАСЛЫЙМ 

                                            _______________________________ 

(документны раслаучы  

затның исеме) 

                                            _______________________________ 

(функциясен һәм гамәлгә куючының  

(учреждениенең) вәкаләтләрен гамәлгә  

ашыручы органның исеме)___________ ___________________ 

                                            (имза) (имзаның расшифровка) 

                                                        ___________ 20__ ел. 

 

                                   

20__ елга Муниципаль учреждениегә бирелгән  

максатчан субсидияләр белән  

операцияләр турында белешмәләр 

 

                                                                ┌────────┐ 

                                                                │ КОДЫ   │ 

                                                                ├────────┤ 

                                                   Форма по ОКУД│0501016 │ 

                                                                ├────────┤ 

                 от __________ 20__ г.                   Дата   │        │ 

Муниципальное                                                 ├────────┤ 

учреждение                                                      │        │ 

(подразделение) _____________________                 по ОКПО   │        │ 

                                                                ├────────┤ 

                              ┌─────────────┐               Дата│        │ 

                      ИНН/КПП │             │      представления│        │ 

                              └─────────────┘         предыдущих│        │ 

                                                        сведений│        │ 

                                                                ├────────┤ 

Наименование бюджета ___________________               по ОКТМО │        │ 

                                                                ├────────┤ 

Наименование органа,                                            │        │ 



осуществляющего функции                                         ├────────┤  

и полномочия учредителя ________________            Глава по БК │        │ 

                                                                ├────────┤ 

Наименование органа,                                            │        │ 

осуществляющего ведение                                         │        │ 

лицевого счета _____________________                     по ОКПО│        │ 

                                                                ├────────┤ 

Единица измерения: рублей (с точностью до второго               │        │ 

десятичного знака)                                       по ОКЕИ├────────┤ 

           ___________________________________                  │        │ 

          (наименование иностранной валюты)              по ОКВ └────────┘ 

                                            ┌────────────────────────────┐ 

             Остаток средств на начало года │                            │ 

                                            └────────────────────────────┘ 
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