
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛАЗОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
«ГЛАЗОВО

а в ы л  ж;и р л е г е »
МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРЭМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 декабрь, 2019 ел

КАРАР

№17

Россия Федерациясе Бюджет колекгмыкш лл „-г
1. Татарстан Республикасы Ленинпгппг>Л нигезендэ КАРАР БИРЭМ:

Жирлеге» муниципаль берэмлеге Башкапма кпУмГЦИПаЛЬ раЙ0НЫНЬ|Ч «Глазово авыл 
ю ту тэртибе турында кушымтада бИрелг0Г н и Х Г ЫНЬЩ рб30рв фонды а«чаларын 

2. Татарстан Р е с п у б л и к .  n i l  Нигезлэмэне расларга.(1нче кушымта)
бюджет палатасы» МКУ (Р.Х. Хэмидуллин()РТятМУНИЦ1/1По ЛЬ районыныь1 «Финанс- 
муниципаль районыньщ « Глазово авыл жиопргр^  'Р°ТаН РеспУбликасы Лениногорск 
комитетыньщ Резерв фондыннан чыгымняпыи/ муниципаль берэмлеге Башкарма 
финанслауны тээмин итэргэ. расланган Нигезлэмэ нигезендэ

жирлеге» м у ^ и п а д Г б ^ э м те ге  БаштармГкоми^ * Гла30В0 авыл
файдалануны тикшереп тору Татаостан Рргп r Щ РВ фонды акчаларын 
районы» муниципаль берэмлегенен «Финянгликасы «Лениногорск муниципаль
учреждениесе тарафыннан гамэлгэ ашырыла " ЮДЖ8Т палатасы» муниципаль

стендларында урнаштырырга8'°шул^укЖЛенГноНгоогУРНаШКаН Урнашкан ^эгълумат 
саитында «Авыл жирлеклэре» булегендэ Иэм Тят Муници" аль Районыньщ рэсми 
мэгълумат рэсми ( pravo.tatarstan.ru) нормаль нДа ^р н аш ты р 'ы р га^^^30"  Х°КУКЫЙ 

5- блеге карарныц утэлешен контрольдэ калдырам.

Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль 
« Глазово авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге б аш лы Ы -'М  а

т.|Д ^ ^  . К.Карабаева

районы



1 нче номерлы кушымта 
«Глазово авыл жирлеге» 

муниципаль берэмлеге 
Башкарма комитеты карарвша 

2019 елнвщ 6 декабре. № 17

КАГЫЙДЭЛ8Р
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Глазово авыл ж;ирлеге» 

муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ резерв фонды акчаларын тоту
тэртибе турында

1. Гомуми нигезлемэлэр

1.1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Глазово авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ резерв фонды акчаларын 
тоту тэртибе турында элеге Нигезлэмэ (алга таба - Нигезлэмэ) Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Глазово авыл >к;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ резерв фондын (алга таба - резерв 
фонды) Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы авыл ж;ирлегенец 
кетелмэгэн чыгымнарын финанслауга тоту тэртибен (алга таба - ж;ирлек) билгели.

1.2. Резерв фонды акчалары тиешле финанс елына >к;ирлек бюджетында 
каралмаган кетелмэгэн чыгымнарны h9M ж;ирле эЬэмияттэге чараларны финанслау 
ечен, шул исэптэн табигый бэла-казалар Иэм башка гадэттэн тыш хэллэр 
нэтиждпэрен бетеру буенча авария-торгызу эшлэрен, агымдагы финанс елында 
урын алган башка гадэттэн тыш хэллэрне бетеру ечен каралган.

1.3. Элеге Нигезлэмэне куллану максатларында агымдагы финанс елына 
Татарстан Республикасы ж;ирлеге бюджетында каралмаган (пэм килэсе финанс 
елына бюджет расланганчы кичектерелергэ мемкин булмаган чыгымнар кетелмэгэн 
чыгымнар дип таныла.

2. Резерв фондын формалаштыру тертибе

2.1. Резерв фонды жирлек бюджеты чыгымнары составында тезелэ.
2.2. Резерв фонды кулэме Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районыньщ « Глазово авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлеге Советы карары белэн 
чираттагы финанс елына >к;ирлек бюджетын раслаганда билгелэнэ Ьэм ж;ирлек 
бюджеты чыгымнарыньщ расланган гомуми купэменец 3%  тан артмаска тиеш.

3. Резерв фонды акчаларын тоту юнэлеше

3.1. Резерв фонды акчалары кетелмэгэн чыгымнарны финанслауга, шул исэптэн: 
ремонт, коткару, авария-торгызу эшлэрен башкаруга Ьэм >к;ирлектэ стихияле 

бэпа-казаларньщ [пэм башка гадэттэн тыш хэллэрнец нэтиж;элэрен бетеругэ бэйле 
башка чараларны уткэругэ кетелмэгэн чыгымнар;

иж;тимагый оешмаларга Иэм берлэшмэлэргэ ярдэм иту; 
республика Иэм жирле эИэмияттэге чараларны уткэру; 
булэклэр, юбилей медальлэре, грамоталар эзерлэу;

>к;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэр буенча очрашулар, симпозиумнар, 
кургезмэлэр Иэм семинарлар уткэру;



социаль heM я<;итештеру елкэсендэге казанышлары ечен гражданнарга 
бер тапкыр бирела торган премиялэр Иэм матди ярдэм курсэту; 

кичектергесез ремонт Иэм торгызу эшлэрен уткэру; 
социаль-мэдэни, физик культура Иэм спорт усешена ярдэм иту; 
жирле узидарэ органнарыньщ уртак бурычларын хэл итугэ,. матди-техник 

шартлар булдыруга ярдэм итугэ юнэлдерелгэн чаралар;
жирле узидарэ органнары карарлары буенча уткэрелэ торган ж;ирле 

эИэмияттэге мэсьэлэлэр буенча кетелмэгэн башка чаралар Иэм чыгымнар.

4. Резерв фондыннан акча булеп биру тартибе

4.1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы « Глазово авыл 
ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыньщ Резерв фондыннан акча 
Башкарма комитет >цитэкчесе курсэтмэсе нигезендэ булеп бирелэ.

4.2. Башкарма комитет житэкчесенец резерв фондыннан акча булеп биру 
турындагы курсэтмэсе ж;ирле узидарэ органнары Иэм >к;ирлекнец бу чараларны 
гамэлгэ ашыручы учреждениелэре карамагында булган акчалар ж;итэрлек булмаган 
очракларда кабул ителэ.

4.3. Ж^ирлек муниципаль берэмлеге учреждениелэре, оешмалары Иэм 
предприятиелэре башкарма комитет ж;итэкчесенэ документлар, смета-финанс 
хисаплары, шулай ук кирэк булган очракта-комиссия, экспертлар бэялэмэсен сорап, 
язмача мерэ>к;эгать юллыйлар.

4.4. Эшчэнлеге резерв фондыннан акча булеп бирелэ торган башкарма комитет 
исэп-хисапларны тикшерэ Иэм Башкарма комитет ж;итэкчесе ечен булеп бирелэ 
торган акчалар кулэме, аларны тоту максатлары турында бэялэмэ эзерли.

4.5. Башкарма комитетньщ резерв фондыннан акчалар булеп биру турындагы 
курсэтмэсе проектлары Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районыньщ «Финанс-бюджет палатасы» МКУсын тиешле йеклэмэне авыл ж;ирлеге 
башкарма комитеты ж;итэкчесенец алганнан соц 3 кен эчендэ эзерли.

4.6. >Цирлек Башкарма комитеты ж;итэкчесенец резерв фондыннан акчалар булеп 
биру турындагы курсэтмэсендэ ассигнованиелэрнен гомуми кулэме Пэм аларны 
тотуньщ юнэлеше, аларны алучыларга Иэм уздырыла торган чараларга булеп 
курсэтелэ. Х^ирлек башкарма комитеты житэкчесе курсэтмэсендэ каралмаган 
максатларда акчалардан файдалану рехсэт ителми.

4.7. Резерв фондньщ акчаларын финанслау Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районыньщ «Финанс-бюджет палатасы» МКУ тарафыннан ж;ирлек 
башкарма комитеты ж;итэкчесе курсэтмэсе нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

5. Резерв фонды акчаларын тоту турында хисап

5.1. Х^ирлекнец башкарма комитеты, резерв фондка акча булеп бирелэ торган 
учреждениелэр, оешмалар Иэм предприятиелэр акчаларны максатчан файдаланган 
ечен ж;аваплы булалар Иэм тиешле чаралар уздырганнан соц бер ай эчендэ 
Лениногорск муниципаль районыньщ «Финанс-бюджет палатасы» на булеп бирелгэн 
акчаларньщ максатчан кулланылышы турында хисап бирэлэр.

5.2. Резерв фонды бюджет акчаларын алучыньщ максатсыз файдалануы аларны 
бэхэссез тэртиптэ тартып алуга китерэ.


