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РЕШЕНИЕ КАРАР
№ 130Юнчы декабрь 2019 нчы ел Яца Зареченск авылы

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "тезелгэн килешулэр 
нигезендэ ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен 
гамэлгэ ашыру ечен Баулы муниципаль районы бюджетына Новозареченск авыл 
ж;ирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар биру турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 142.5 статьясы нигезендэ Яна 
Зареченск авыл ж;ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Яна Зареченск авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар Баулы муниципаль районы бюджетына тозелгэн килешулэр 
нигезендэ ж;ирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен 
гамэлгэ ашыру ечен бирелэ (алга таба -  башка бюджетара трансфертлар). Башка 
бюджетара трансфертлар биру шартлары Баулы муниципаль районы Яна 
Зареченск авыл жирлеге башкарма комитетыныц норматив-хокукый актлары 
белэн (алга таба авыл ж;ирлеге башкарма комитеты) билгелэнэ.

2. Башка бюджетара трансфертлар Яца Зареченск авыл жирлеге Советыныц 
элеге максатларга каралган «Яна Зареченск авыл жирлеге бюджеты турында» гы 
карарында каралган бюджет ассигнованиелэре Ьэм бюджет йеклэмэлэре 
лимитлары чиклэрендэ бирелэ.

3. Элеге карар нигезендэ бирелэ торган бюджет ассигнованиелэрен баш 
булуче-авыл жирлеге башкарма комитеты .

4. Баулы муниципаль районы бюджетына башка бюджетара
трансфертларны булу Яца Зареченск авыл жирлеге Советыныц «тиешле финанс 
елына Ьэм план чорына Яна Зареченск авыл жирлеге бюджеты турында» гы 
карары белэн раслана.

5. Башка бюджетара трансфертларныц максатлары Иэм тэртибе авыл 
жирлеге башкарма комитеты Ьэм район башкарма комитеты арасында тезелгэн 
килешулэр белэн билгелэнэ.

6. Килешудэ тубэндэге теп нигезлэмэлэр булырга тиеш:
а) башка бюджетара трансфертларныц максатчан билгелэнеше;
б) башка бюджетара трансфертларны биру Ьэм тоту шартлары;
в) башка бюджетара трансфертлар биругэ каралган бюджет

ассигнованиелэре кулэме;
г) башка бюджетара трансфертларны кучеру графигы;
д) башка бюджетара трансфертларны биру Ьэм тоту ечен билгелэнгэн 

шартларныц утэлешен тикшереп тору тэртибе;



е) финанс тээминаты чыганагы башка бюджетара трансфертлар булган 
чыгымнарны гамэлгэ ашыру турында хисап биру сроклары Ьэм тэртибе.

7. Килеигу проектын эзерлэу авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан 
башкарыла.

8. Килешу проекты авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан район 
башкарма комитетына жибэрелэ.

9. Килешу авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе Ьэм район 
башкарма комитеты житэкчесе тарафыннан имзалана.

10. Район бюджетына бирелэ торган башка бюджетара трансфертларныц 
кулэме, муниципаль берэмлекне сайлап алу критерийлары Иэм шартлары авыл 
жирлеге Башкарма комитетыныц норматив-хокукый актында билгелэнэ .

11. Башка бюджетара трансфертлар Баулы муниципаль районы авыл 
жирлеге башкарма комитеты тарафыннан Федераль казначылыкньщ Татарстан 
Республикасы буенча идарэсенец жирле бюджетлар утэлешенэ касса хезмэте 
курсэту очен килешудэ билгелэнгэн срокларда ачылган территориаль органнары 
счетларына кучерелэ.

12. Башка бюджетара трансфертлар биру шартларын бозган очракта, тиешле 
акчалар Яца Зареченск авыл ж;ирлеге бюджеты кеременэ Россия Федерациясе 
бюджет законнарында билгелэнгэн тэртиптэ кучере л ергэ тиеш.

13. Бирелэ торган елдан соц килэсе елныц 1 гыйнварына файдаланылмаган 
башка бюджетара трансфертлар калдыгы Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
талэплэре нигезендэ Яца Зареченск авыл жирлеге бюджеты кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

14. Башка бюджетара трансфертларныц максатчан кулланылышын закон 
нигезендэ авыл ж;ирлеге башкарма комитеты Ьэм районныц финанс-бюджет 
палатасы контрольдэ тота.

Яца Зареченск авыл жирлеге 
Башкарма комитет житэкчесе С.Н. Багижева


