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          05.12.2019                                                                № 1092 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

муниципаль гарантиялҽрен бирүгҽ 

бҽйле аерым мҽсьҽлҽлҽр турында 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115, 115
2
 һҽм 115

3
 статьялары һҽм 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 37 статьясы нигезендҽ Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРҼ: 

 

1. Расларга кушымта: 

 Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясен биргҽндҽ принципалның финанс хҽле анализын, шулай ук Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль гарантиясен 

тапшырганнан соң принципалның финанс хҽле мониторингын гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибе; 

 Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясен биргҽндҽ тҽэмин ителешнең җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм 

ликвидлылыгын тикшерүне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының муниципаль гарантиясен тапшырганнан соң 

бирелгҽн тҽэмин ителешнең җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм 

ликвидлылыгын тикшерү тҽртибе; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясе буенча принципалга гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүнең минималь күлҽмен (суммасын) 

билгелҽү тҽртибе. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

гарантиясенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында принципалга карата гарантның 
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регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча принципалга( шул исҽптҽн принципалның, 

юридик затның финанс хҽле шактый начарланган очракта да, принципалга карата 

гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне 

тҽэмин итүгҽ биргҽн яисҽ поручительствоны биргҽн, залог предметының базар 

бҽясен киметкҽн очракта ) принципал тарафыннан 90 көн эчендҽ тҽэмин итүне (тулы 

яки өлешчҽ) алыштыруга тҽэмин итүнең составы һҽм гомуми күлҽме (суммасы) 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 

һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн башка норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килҽ. 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы милкендҽ булган 

хуҗалык җҽмгыяте (өлеше) булган принципалны тулысынча яки өлешчҽ 

хосусыйлаштырган очракта, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы милкендҽ булган муниципаль унитар предприятие яисҽ Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль гарантиясе бирелгҽн 

муниципаль унитар предприятие булып торучы муниципаль унитар предприятие 

(йөклҽмҽлҽре буенча Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

милкендҽ) булып торган принципал хосусыйлаштыру тҽмамланганнан соң 90 көн 

эчендҽ Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115
3
 статьясы һҽм Россия 

Федерациясе граждан законнары талҽплҽренҽ туры килҽ торган гарантия өлешендҽ 

гарантның тулы күлҽмдҽ яисҽ гарантиянең нинди дҽ булса өлешендҽ үтҽлүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ барлыкка килҽ торган регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча үз 

йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү.. 

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

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад мҽсьҽлҽлҽре буенча 

урынбасары  М.Х. Хҽбибулловага йөклҽргҽ. 

 

 

      

       Җитҽкче                                                                                           Р. М. Заһидуллин 
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Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

05.12.2019 1092 номерлы 

карары белҽн расланган   

 
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясен биргҽндҽ принципалның финанс хҽле анализын, шулай ук Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль гарантиясен 

тапшырганнан соң принципалның финанс хҽле мониторингын гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибе  

 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль гарантиясен биргҽндҽ принципалның финанс хҽлен 

анализлауны (алга таба-башлангыч анализ), шулай ук Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының муниципаль гарантиясен биргҽннҽн соң 

принципалның финанс хҽле мониторингын (алга таба - алга таба-анализ) гамҽлгҽ 

ашыруга талҽплҽрне билгели. 

2. Принципалның финанс торышына башлангыч анализ Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

тарафыннан Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының (алга 

таба-гарантия) муниципаль гарантиясе бирелгҽнче гамҽлгҽ ашырыла. 

3. Принципалның финанс хҽлен алга таба анализлау гарантия бирү срогы 

дҽвамында гарантия биргҽннҽн соң ел саен гарантия буенча йөклҽмҽлҽр 

туктатылганчы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Принципалның финанс хҽлен алдан анализлау һҽм принципалның финанс 

хҽлен анализлау принципалның Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасына тапшырыла торган документларына анализ 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

 Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган формалар 

буенча соңгы хисап елында принципал эшчҽнлеге турында бухгалтер хисабы 

күчермҽлҽре һҽм аларга территориаль салым органы тамгалары белҽн аңлатма 

язмалары (яисҽ аларны электрон рҽвештҽ кабул итү турында территориаль салым 

органына хҽбҽр итеп)); 

агымдагы ел башына һҽм агымдагы елның соңгы хисап чоры ахырына дебитор 

һҽм кредит бурычларын, иң зур дебиторларны һҽм кредиторларны (гомуми 

бурычның биш проценттан артыгын) һҽм аны түлҽү срокларын күрсҽтеп, агымдагы 

ел башына һҽм агымдагы елның соңгы хисап чоры ахырына дебитор һҽм кредит 

бурычларын расшифровкалау; 

Хисап елы өчен принципалның бухгалтерлык хисаплылыгының дөреслеге 

турында аудиторлык бҽялҽмҽсенең нотариаль расланган күчермҽсе (Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ мҽҗбүри еллык аудиторлык тикшерүе 

үткҽрелергҽ тиешле икътисадый субъектларга кагыла); 
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салым органының барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга һҽм бюджеттан тыш 

фондларга салым һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр буенча принципалның бурычы 

булмау турында аны тапшыру датасына кадҽр 14 көннҽн дҽ соңга калмыйча алынган 

белешмҽлҽре; 

соңгы хисап датасына һҽм агымдагы ел башына принципалның чиста 

активлары бҽясен исҽплҽү. 

5. Принципалның финанс хҽлен анализлау агымдагы елның 1 маеннан да 

соңга калмыйча Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасына принципал тарафыннан тапшырыла торган 

документлар нигезендҽ башкарыла. 

6. Принципалның финанс хҽлен бҽялҽү ҽлеге Тҽртипкҽ кушымта нигезендҽ 

принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы нигезендҽ финанс күрсҽткечлҽре 

нигезендҽ үткҽрелҽ. 

7. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы принципалның финанс хҽлен алдан һҽм аннан соңгы анализлау 

нҽтиҗҽлҽре буенча тиешле бҽялҽмҽлҽр төзелҽ.  

8. Принципалның финанс хҽлен анализлау, аның нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽ 

төзү һҽм бҽялҽмҽ бирү принципалның ҽлеге Тҽртипнең 4 һҽм 5 пунктларында 

каралган документларны тапшырганнан соң 30 көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль гарантиясен биргҽндҽ 

принципалның финанс хҽле анализын гамҽлгҽ 

ашыру, шулай ук Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясен тапшырганнан соң принципалның 

финанс хҽле мониторингын гамҽлгҽ ашыру 

тҽртибенҽ кушымта 

 

Принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы 

 

1.1. Принципалның финанс хҽлен бҽялҽү өчен бухгалтерлык балансын 

мҽгълүматлар нигезендҽ исҽплҽнҽ торган өч төркем финанс Индикаторлары 

кулланыла: 

ликвидлык коэффициенты; 

коэффициент соотношения үз һҽм заем чаралары; 

рентабельлек күрсҽткече. 

2. Ликвидлык Коэффициенты. 

2.1. Ликвидлык коэффициентлары төркеме өч күрсҽткечтҽн тора: 

абсолют ликвидлык коэффициенты; 

тиз бетерү коэффициенты; 

агымдагы ликвидлык коэффициенты. 

2.2. Абсолют ликвидлык коэффициенты (К1) түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 

,
)154015301500(.

)1240(..)1250(.

1






ваобязательстек

вложенияфинкрсредстваден
K  

кайда 

акча(1250) - кассада һҽм исҽп-хисап счетында акча (бухгалтерлык балансының 

юл коды 1250)), 

кр.фин.кертемнҽр(1240) - хисап чоры ахырына кадҽр формалашкан кыска 

сроклы финанс чыгымнары (акциялҽр, вексельлҽр, облигациялҽр, бирелгҽн займнар 

һ. б.) суммасы (1240 бухгалтерлык балансының юл коды)), 

агымдагы йөклҽмҽлҽр(1500-1530-1540) - хисап датасыннан соң 12 айдан 

кимрҽк вакыт эчендҽ кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре. зурлыгы  булып тора 

аермасы  бүлеге V бухгалтерия балансын (код юллар бухгалтерия балансын 1500), 

килҽчҽк чорларның керемнҽре (бухгалтерия балансын коды 1530) һҽм бҽялҽү 

йөклҽмҽлҽрен (код юллар бухгалтерия балансын 1540). 

2.3. (К2) тиз бетерелү коэффициенты хуҗалык ҽйлҽнешеннҽн акчаны оператив 

рҽвештҽ азат итү һҽм булган финанс йөклҽмҽлҽрен түлҽү мөмкинлеген күрсҽтҽ. 

Күрсҽткеч түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 

,
)154015301500(.

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

2






тваобязательстек

средстваденвложенияфинкрстьзадолженнодеб
K  

кайда 
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деб.бурыч(1230) - дебитор бурычы, аны түлҽү ел дҽвамында көтелҽ 

(бухгалтерия балансының юл коды 1230), 

кр.фин.кертемнҽр(1240) - хисап чоры ахырына кадҽр формалашкан кыска 

сроклы финанс чыгымнары (акциялҽр, вексельлҽр, облигациялҽр, бирелгҽн займнар 

һ. б.) суммасы (1240 бухгалтерлык балансының юл коды)), 

акча(1250) - кассада һҽм исҽп-хисап счетында акча (бухгалтерлык балансының 

юл коды 1250)), 

агымдагы йөклҽмҽлҽр(1500-1530-1540) - хисап датасыннан соң 12 айдан 

кимрҽк вакыт эчендҽ кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре. Ҽһҽмияткҽ ия булып, 

төрлелек бүлеге V бухгалтерия балансын (код линия бухгалтерлык балансын 1500), 

килҽчҽк чорларның керемнҽре (код юллар бухгалтерия балансын 1530) һҽм бҽялҽү 

йөклҽмҽлҽрен (код юллар бухгалтерия балансын 1540). 

2.4. Агымдагы ликвидлык коэффициенты (К3) түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 

,
)15301500(.

)1200(.

3




тваобязательскрат

активыоборотн
K  

кайда 

ҽйлҽнеш.активлары(1200) - ҽйлҽнештҽге активлары (бухгалтерлык балансын 

коды 1200), 

тапкырга.йөклҽмҽлҽр(1500-1530) - хисап датасыннан соң 12 айдан да ким 

булмаган вакытка кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре. Ҽһҽмияткҽ ия буларак, 

төрлелек нҽтиҗҽлҽре V бухгалтерия балансын бүлегендҽге (код юллар бухгалтерия 

балансын 1500) һҽм керем килҽсе чорларда (код юллар бухгалтерия балансын 1530). 

3.  Туры килү коэффициенты үз һҽм заем чаралары. 

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

буенча билгелҽнҽ: 

,
)153014001500(

)1300(

4




капиталзаемный

капиталйсобcтвенны
K  

кайда 

үз капиталы (1300) - үз капиталы һҽм резервлары (бухгалтерия балансын коды 

1300), 

заем капиталы (1500+1400-1530) - финанс йөклҽмҽлҽре. Ҽһҽмияткҽ ия буларак 

суммасы кыска вакытлы һҽм озак вакытка исҽплҽнгҽн йөклҽмҽлҽрен (кодлар 

бухгалтерия балансын 1500 һҽм 1400) башка исҽпкҽ керемнҽр килҽсе чорларда (код 

юллар бухгалтерлык балансын 1530). 

4. Рентабельлек күрсҽткече 

4.1. Рентабельлек (К5) күрсҽткечен исҽплҽү процедурасы сҽүдҽ һҽм башка 

предприятиелҽр өчен аерылып тора. 

4.2. Сҽүдҽ предприятиелҽре өчен рентабельлек күрсҽткече түбҽндҽге формула 

буенча продукция рентабельлегенең финанс коэффициенты нигезендҽ билгелҽнҽ: 

,
)2100(

)2200(

5

прибыльваловая

продажотприбыль
K   

кайда 
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сатудан табыш (2200) - продукция сатудан табыш (финанс нҽтиҗҽлҽре 

турында хисап юл коды 2200), 

тулай табыш (2100) - тулай табыш (финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап юл 

коды 2100). 

4.3. Сҽүдҽ булмаган предприятиелҽр өчен рентабельлек күрсҽткече төп 

эшчҽнлек рентабельлегенең финанс коэффициенты белҽн туры килҽ һҽм түбҽндҽге 

формула буенча билгелҽнҽ: 

,
)2110(

)2200(

5

выручка

продажотприбыль
K   

кайда 

сатудан табыш (2200) - продукция сатудан табыш (финанс нҽтиҗҽлҽре 

турында хисап юл коды 2200), 

Керем (2110) - керем (финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап юл коды 2110). 

5. Төзү, финанс хҽлен бҽялҽү. 

5.1. Һҽр база Индикаторы өчен иң яхшы һҽм иң наихудшее чик ҽһҽмияттҽге 

билгелҽнҽ. 

5.2. Алынган ҽһҽмияткҽ һҽм иң чик күрсҽткечлҽргҽ нигезлҽнеп, һҽр күрсҽткеч 

өчен өч категориянең берсе билгелҽнҽ. Күрсҽткечлҽрнең иң чик күрсҽткечлҽре һҽм 

категорияне сайлап алу кагыйдҽсе күрсҽткечлҽрнең факттагы күрсҽткечлҽренҽ карап 

1 нче таблицада күрсҽтелгҽн. 

 

 1 таблица Күрсҽткечлҽрнең иң чик күрсҽткечлҽрен һҽм күрсҽткечлҽрнең факттагы 

күрсҽткечлҽренҽ карап категорияне сайлау. 

Коэффициентла

р 

1 нче категория 

(яхшы күрсҽткеч 

ҽһҽмияте) 

2 нче категория 

(күрсҽткечнең 

канҽгатьлҽнерлек 

ҽһҽмияте) 

3 нче категория 

(күрсҽткечнең 

канҽгатьлҽнмҽсл

ек ҽһҽмияте) 

К1 0,2 0,1-0,2 кимендҽ 0,1 

К2 0,8 0,5-0,8 кимендҽ 0,5 

К3 2,0 1,0-2,0 кимендҽ 1,0 

К4    

сҽүдҽ 

предприятиелҽр

е 

0,6 0,4-0,6 0,4 ким 

башка тармак 

предприятиелҽр

е  

1,0 артык 0,7-1,0 кимендҽ 0,7 

К5 0,15 0,0-0,15 ким 0,0 (рентаб.) 

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

,
5544

332211

КатегорияВесКатегорияВес

КатегорияВесКатегорияВесКатегорияВесS




 

кайда 

Авырлыгыi-җыелма бҽялҽүдҽ Ki күрсҽткеченең авырлыгы, i=1, 2, 3, 4 яки 5. 

авырлыкның зурлыгы үлчҽү тҽкъдим ителгҽн таблицасында 2. 
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Категорияі-Ki күрсҽткеченең ҽһҽмияте кергҽн категория. Категорияi= 1, 2 яки 

3. 

 

 2 таблица Җыелма бҽяне исҽплҽгҽндҽ кулланыла торган күрсҽткечлҽрнең 

авырлыгы. 

Күрсҽткеч 
Күрсҽткечне

ң авырлыгы 

Абсолют ликвидлык коэффициенты (К1) 0,11 

Тиз ликвидлык коэффициенты (К2) 0,05 

Агымдагы ликвидлык коэффициенты (К3) 0,42 

Нисбҽтен үз һҽм заем чаралары( К4) 0,21 

Рентабельлек коэффициенты (К5) 0,21 

 

5.4. Җыелма бҽянең ҽһҽмияте нигезендҽ принципалның финанс хҽле дҽрҽҗҽсе 

билгелҽнҽ. 

Финанс хҽле принцибын ия булырга мөмкин берсе түбҽндҽге дҽрҽҗҽ:  

яхшы финанс хҽле дҽрҽҗҽсе — ҽгҽр җыелма бҽянең ҽһҽмияте 1,05% тан 

артмый; 

җыелма бҽянең ҽһҽмияте 1,05 тҽн артса да, 2,4 дҽн артмый; 

җыелма бҽянең ҽһҽмияте 2,4 дҽн артып китсҽ, финанс халҽтенең 

канҽгатьлҽнмҽслек дҽрҽҗҽсе —  
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Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

05.12.2019  1092 номерлы 

карары белҽн расланган   

 
 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясен биргҽндҽ тҽэмин итүнең җитҽрлек, ышанычлылык һҽм ликвидлылыгын 

тикшерүне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук бирелгҽн тҽэминатның җитҽрлек булуын, 

ышанычлылыгын һҽм бетерелүен тикшереп тору 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиялҽре тҽртибе 

 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының (алга таба-гарантия) муниципаль гарантиясен биргҽндҽ тҽэмин 

ителешнең җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлылыгын тикшерүне 

гамҽлгҽ ашыруга, шулай ук гарантия биргҽннҽн соң бирелгҽн тҽэминатның 

җитҽрлек булуын, ышанычлылыгын һҽм ликвидлылыгын тикшереп торуны гамҽлгҽ 

ашыру талҽплҽрен билгели. 

2. Тулы күлҽмдҽ яисҽ гарантиянең нинди дҽ булса өлешендҽ гарантның 

принципалга карата регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча принципал 

йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү сыйфатында түбҽндҽге тҽэмин итүнең бер яисҽ 

берничҽ төре кабул ителергҽ мөмкин: 

Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миңнеханов катнаша.; 

юридик затның поручительлеге; 

банк гарантиясе кредит оешмасы түгел булып торган кредитором 

принципалын кредит буенча, обеспечиваемой гарантиясе; 

залог мөлкҽт принципала яки өченче зат.  

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

берҽмлеге каршындагы акчалата йөклҽмҽлҽр буенча срогы чыккан (җайга 

салынмаган) бурычлары булган юридик затларның банк гарантиялҽре һҽм 

йөклҽмҽлҽренең үтҽлешен тҽэмин итү сыйфатында һҽм салымнар һҽм җыемнар 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле салымнар, 

җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар, процентлар, процентлар, шулай 

ук чиста активларның бҽясе өч тапкыр бирелҽ торган банк гарантиясенең (бирелҽ 

торган поручительствоның) суммасыннан кимрҽк булган юридик затларның, аларга 

карата Россия Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле салымнар, 

җыемнар, иминият взнослары, пенялар, процессында үзгҽртеп кору яки бетерү. 

4. Тҽэминатның җитҽрлеклеген, ышанычлылыгын һҽм ликвидлылыгын 

тикшерү гарантияне тапшырганчы, шулай ук гарантия бирелгҽн гарантиянең 

гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында гарантия биргҽннҽн соң ел саен 1 июньнҽн дҽ соңга 

калмыйча Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
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5. Тҽэминатның җитҽрлеклеген, ышанычлылыгын һҽм ликвидлылыгын 

тикшерүне гамҽлгҽ ашыру принципал тарафыннан Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының муниципаль гарантиясен алу өчен тапшырылырга 

тиешле документлар исемлеге буенча тапшырыла торган документларны анализлау 

һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының ҽлеге карары 

белҽн расланган Муниципаль гарантиясен бирү турында шартнамҽ төзү нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

6. Тҽэмин ителешнең җитҽрлек булу-булмавын тикшерү ҽлеге карар белҽн 

расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

гарантиясе буенча принципалга гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

принципалның йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итүнең минималь күлҽмен (суммасын) 

билгелҽү тҽртибендҽ каралган гарантия буенча принципалга гарантның регресс 

талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча принципалга карата гарантның регресс талҽбен 

(ҽлеге карар белҽн расланган) канҽгатьлҽндерү буенча минималь күлҽмен 

(суммасын) билгелҽү тҽртибендҽ каралган гарантның регресс талҽбен 

7. Банк гарантиясе һҽм поручительлекнең ышанычлылыгы банк яисҽ башка 

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

тотрыклылыгы белҽн билгелҽнҽ. 

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

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

таныла: 

а) банк операциялҽре башкаруга Россия Федерациясе Үзҽк банкының генераль 

лицензиясе булу;; 

б) «Россия Федерациясе банкларында физик затларның кертемнҽрен 

иминлҽштерү турында " 2003 елның 23 декабрендҽге 177-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендҽ Россия Федерациясе банкларында физик затларның кертемнҽрен 

мҽҗбүри иминлҽштерү системасында кредит оешмасының катнашуы.»; 

в) I, II категорияле активларның гомуми күлҽменең кимендҽ 50 проценты 

күлҽмендҽ булуы; 

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

(капиталы) булуы.; 

д) мҽҗбүри нормативларны үтҽү буенча Россия Федерациясе Үзҽк банкы 

талҽбен үтҽү (шул исҽптҽн банк гарантиясе бирүгҽ бҽйле кабул ителҽ торган бурыч 

йөклҽнешен исҽпкҽ алып)); 

е) агымдагы елның соңгы хисап чорында эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре буенча 

зыяннар булмау; 

"Эксперт РА «рейтинг агентлыгы» акционерлык җҽмгыяте Россия 

Федерациясе өчен милли рейтинг агентлыгы буенча «A-(RU)» милли рейтинг 

шкаласы буенча Россия Федерациясе өчен кредит рейтинг агентлыгы дҽрҽҗҽсеннҽн 

ким булмаган «А - (RU) «дҽрҽҗҽсеннҽн ким булмаган яисҽ» Fitch Ratings «рейтинг 

агентлыгының классификациясе буенча» вв - «рейтинг рейтингы дҽрҽҗҽсеннҽн ким 

булмаган яисҽ» Standard & Poor' s «яисҽ» Fitch Ratings «рейтинг агентлыгы 

дҽрҽҗҽсеннҽн ким булмаган яисҽ» Ва3 «дҽрҽҗҽсеннҽн ким булмаган санда»Moody 

's". 
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9. Поручительнең финанс хҽлен бҽялҽү принципалның финанс хҽлен бҽялҽү 

методикасы нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

муниципаль гарантиясен биргҽндҽ принципалның финанс хҽлен анализлауны, 

шулай ук ҽлеге карар белҽн расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль гарантиясен тапшырганнан соң принципалның 

финанс хҽле мониторингын гамҽлгҽ ашыру тҽртибенҽ кушымта булып торучы 

принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Поручительнең финанс хҽле тотрыклы дип таныла һҽм җаваплылык, ҽгҽр 

поручительнең финанс хҽле яхшы яки канҽгатьлҽнерлек бҽялҽү дҽрҽҗҽсенҽ ия 

булса, шулай ук кредит рейтингы (кредит рейтинглары) булган очракта поручитель 

Россия Федерациясе өчен милли рейтинг шкаласы буенча аналитик кредит рейтинг 

агентлыгы рейтинг агентлыгының(акционер җҽмгыять) Россия Федерациясе өчен 

милли рейтинг шкаласы буенча «A-(RU)» дҽрҽҗҽсеннҽн ким булмаган «A - 

(»Эксперт РА «рейтинг агентлыгы «акционерлык җҽмгыяте Россия Федерациясе 

өчен яисҽ» Standard & Poor 's «яки» Fitch Ratings «рейтинг агентлыклары 

классификациясе буенча» вв - «рейтингыннан ким түгел яисҽ» Moody' s «рейтинг 

агентлыгы классификациясе буенча» вв - «рейтингыннан түбҽн түгел. 

10. Принципалга карата гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

принципал яисҽ өченче зат тарафыннан залогка бирелҽ торган (бирелгҽн) мөлкҽтне 

бҽялҽү һҽм ҽлеге мөлкҽтнең ликвидлык дҽрҽҗҽсен билгелҽү Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 93
2
статьясындагы 3 пунктының җиденче абзацы нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

11. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы, тҽэмин ителешнең җитҽрлеклеген, ышанычлылыгын һҽм 

ликвидлылыгын тикшергҽннҽн соң, 10 көн эчендҽ тиешле Бҽялҽмҽне Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетына тапшыра. 
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Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

05.12.2019  1092 номерлы 

карары белҽн расланган   

 
 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясе буенча принципалга гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүнең минималь күлҽмен (суммасын) 

билгелҽү тҽртибе 

 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

муниципаль гарантиясен биргҽндҽ, принципалга гарантның регресс талҽбен 

канҽгатьлҽндерү буенча принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүнең минималь 

күлҽменҽ (суммасына), шулай ук Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль гарантиясенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында талҽплҽрне 

билгели. 

2. Принципалга карата гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүнең минималь күлҽме (алга таба-тҽэмин 

итүнең минималь күлҽме), принципалның финанс хҽлен бҽялҽү методикасы 

нигезендҽ билгелҽнҽ, ул Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының муниципаль гарантиясен биргҽндҽ принципалның финанс хҽлен 

анализлау тҽртибенҽ кушымта булып тора, шулай ук Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының ҽлеге карар белҽн расланган муниципаль 

гарантиясен биргҽннҽн соң принципалның финанс хҽлен анализлау тҽртибенҽ 

кушымта булып тора. 

3. Тҽэмин итүнең минималь күлҽме туры килҽ: 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

гарантиясе суммасының 100 проценты дҽрҽҗҽсе-принципалның финанс хҽле яхшы 

дҽрҽҗҽдҽ булганда; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясе суммасының 120 проценты дҽрҽҗҽсе - финанс хҽле дҽрҽҗҽсе 

канҽгатьлҽнерлек дҽрҽҗҽдҽн югары түгел. 

4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

гарантиясе буенча принципалга гарантның регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча 

принципал йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүнең гомуми күлҽменең (суммасының) 

минималь тҽэмин итү күлҽменҽ туры килүен бҽялҽгҽндҽ: 

юридик затларның поручительстволары, банк гарантиялҽре, дҽүлҽт 

(муниципаль) гарантиялҽре алар биргҽн суммада исҽпкҽ алына; 

бҽялҽү Россия Федерациясе Бюджет кодексының 93.2 статьясындагы 3 

пунктының җиденче абзацы нигезендҽ залогка тапшырыла (тапшырылган) 

мөлкҽтнең базар бҽясе 0,7 коэффициентын кулланып корректировкаланырга тиеш. 


