
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Микулин авыл я<ирлеге Советы

Микулин авылы №155 «16» декабрь 2019 ел

Азнакай муниципаль районы Микулин авыл 
жирлеге Советыныц 2010 елныц 
21аперелендэ78 номерлы карары бел эн 
расланган Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Микулин авыл жирлегенец 
бюджет процессы турындагы Нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында (
01.11.2011 №29, 28.11.2013 №84, 16.08.2014 
№114, 29.10.2015 №11, 13.11.2017 №72,
03.09.2019 №145 карарлар редакциясендэ)

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ Ьэм Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулин авыл жирлегенец бюджет 
процессы нигезлэмэлэрен Россия Федерациясенец гамэлдэге бюджет законнары 
белэн тэцгэллэштеру максатында

Микулин авыл жирлеге Советы карар итте:

1. Азнакай муниципаль районы Микулин авыл жирлеге Советыныц 6 номерлы 
карары белэн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Микулин авыл жирлегенец бюджет процессы турындагы Нигезлэмэгэ узгэрешлэр 
Ьэм остэмэлэр керту хакында (01.11.2011 №29, 28.11.2013 №84, 16.08.2014 №114, 
29.10.2015 №11, 13.11.2017 №72, 03.09.2019 №145 карарлар редакциясендэ) 
тубэндэге тубэндэге узгэрешлэр Ьэм естэмэлэрне кертергэ:

1.1.1 булектэге 8 статьяныц 4 пунктында:
а) жиде абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«-бирелгэн гарантиялэрне, алар буенча муниципаль бурычны арттыруны, 

принципаллар йэ оченче затлар тарафыннан тулы кулэмдэ яисэ принципал 
йеклэмэлэренец нинди дэ булса олешендэ утэлу нэтижэсендэ муниципаль 
бурычны киметуне, гарантиялэр белэн тээмин ителгэн принципаллар 
йеклэмэлэренец тулы кулэмдэ яисэ принципаллар йеклэмэлэренец нинди дэ 
булса елешендэ туктатуны, гарантиялэр белэн тээмин ителгэн принципаллар 
йеклэмэлэренец нинди дэ булса елешендэ туктатуны, бирелгэн гарантиялэр 
буенча гарант тарафыннан тулэулэрне гамэлгэ ашыруны, шулай ук муниципаль 
гарантиялэр белэн билгелэнгэн башка очракларда;»;



б) унберенче абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«-принципалныц финанс хэлен анализлау, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексыныц 115.2 статьясындагы 1.1 пунктыныц еченче абзацы нигезендэ бирелэ 
торган тээминатнын, ждтэрлеклеген, ышанычлылыгын Ьэм ликвидлылыгын 
тикшеру, муниципаль гарантия биргэндэ, шулай ук принципалныц финанс хэле 
мониторингын, муниципаль гарантия биргэннэн соц бирелгэн тээминатныц 
ж;итэрлек булуын, ышанычлылыгын Ьэм ликвидлылыгын тикшеру;».

1.2. 1 кисэкнец 13 статьясын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«13 статья. Жирлекнец муниципаль бурычы структурасы
1. Жирлекне бурыч йеклэмэлэре тубэндэгелэр буенча булырга мемкин:
1) жирлекнец кыйммэтле кэгазьлэренэ (муниципаль кыйммэтле 

кэгазьлэргэ);
2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан 

жирле бюджетка Россия Федерациясе валютасында жэлеп ителгэн бюджет 
кредитлары;

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында 
Россия Федерациясеннэн ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары;

4) ж;ирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит 
оешмаларыннан алынган кредитлар;

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн ж;ирлек гарантиялэре 
(муниципаль гарантиялэр);

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 
Федерациясенец чит ил валютасында бирелгэн муниципаль гарантиялэргэ;

7) Россия Федерациясе Бюджет кодексын гамэлгэ керткэнче барлыкка 
килгэн h9M муниципаль бурычка кертелгэн башка бурыч йеклэмэлэренэ.

2. Муниципаль бурыч кулэменэ кертелэ:
1) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;
2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан 

ж;ирле бюджетка ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;
3) кредит оешмаларыннан алынган кредитлар буенча топ бурыч кулэме;
4) муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме;
5) ждрлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч йеклэмэлэре кулэме.
3. Муниципаль эчке бурыч кулэменэ кертелэ:
1) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль кыйммэтле 

кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;
2) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн Россия Федерациясе 

бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле бюджетка жэлеп ителгэн 
бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;

3) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн кредит оешмаларыннан 
ж;элеп ителгэн кредитлар буенча теп бурыч кулэме;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль гарантиялэр 
буенча йеклэмэлэр кулэме;

5) Россия Федерациясе валютасында жирлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч 
йеклэмэлэре кулэме.

4. Муниципаль тышкы бурыч кулэменэ кертелэ:



1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 
Федерациясеннэн ж;ирлек тарафыннан жэлеп ителгэн чит ил валютасындагы 
бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында жирлек тарафыннан 
бирелгэн муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме.

Жирлекнец бурыч йеклэмэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), уртача 
вакытлы (бер елдан биш елга кадэр) Ьэм озак вакытлы (биш елдан алып 10 елга 
кадэр) булырга мемкин.

5. Муниципаль бурыч кенэгэсен алып бару жирлекнец финанс органы 
тарафыннан башкарыла.

Бурыч йеклэмэлэре турындагы мэгълумат йеклэмэлэр барлыкка килгэннэн 
соц биш эш кененнэн дэ артмаган вакытта муниципаль бурыч кенэгэсе белэн 
кертелэ.

6. Муниципаль бурыч китабына элеге йеклэмэ терлэре буенча жирлекнец 
бурыч йеклэмэлэре кулэме, аларныц барлыкка килу Ьэм утэлеше (башка нигезлэр 
буенча туктату), йеклэмэлэрне тээмин иту рэвешлэре турында белешмэлэр, шулай 
ук составы, аны муниципаль бурыч китабына керту тэртибе Ьэм вакыты жирлек 
башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ торган башка мэгълумат кертелэ.

Жирлекнец муниципаль бурыч кенэгэсендэ, шул исэптэн муниципаль бурыч 
йеклэмэлэрен утэу буенча кичектерелгэн бурычлар турында мэгълумат исэпкэ 
алына.»;

1.3. 1 булеккэ тубэндэге эчтэлекле 13.1-13.17 статьялар естэргэ:
«13.1. Статья. Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн жирлекнец 

бурыч йеклэмэлэрен туктату Ьэм аларны муниципаль бурычтан тешереп калдыру.
1. Эгэр Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч 

йеклэмэсе муниципаль бурыч йеклэмэсе тулэу шартлары белэн каралган тулэу 
датасыннан соц килуче датадан соц еч ел эчендэ тулэугэ тапшырылмаса 
(йеклэмэлэр шартлары Ьэм жирлекнец муниципаль хокукый актларында 
билгелэнгэн гамэллэр кредитор тарафыннан башкарылмаса), курсэтелгэн йеклэмэ 
тулысынча туктатылган дип санала Ьэм, эгэр жирлек Советыныц муниципаль 
хокукый актларында башкасы каралмаган булса, муниципаль бурычтан тешереп 
калдырыла.

Муниципаль гарантиялэр буенча Россия Федерациясе валютасындагы 
ж;ирлекнец бурыч йеклэмэлэре муниципаль гарантиялэрне туктатуга нигез булып 
торган вакыйгалар (хэллэр) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала Ьэм 
курсэтелгэн вакыйгалар (хэллэр) килеп туган очракта муниципаль бурычтан 
тешереп калдырыла.

2. Жирлекнен, башкарма комитеты, элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче 
абзацында курсэтелгэн сроклардан соц, Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен муниципаль бурычтан тешереп 
калдыру турында муниципаль хокукый акт чыгара.

3. Муниципаль бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгэн кучерелэ торган муниципаль бурыч йеклэмэлэре 
терлэре буенча жирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исэптэн 
тешеру суммаларын чагылдырмыйча аларны исэптэн тешеру суммасына 
муниципаль бурыч кулэмен кимету юлы белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацыныц, 2 Ьэм 3 
пунктларыныц гамэлдэ булуы кредит килепгулэре буенча Россия Федерациясе,



Россия Федерациясе субъектлары Ьэм башка муниципаль берэмлеклэр алдында 
муниципаль бурыч йеклэмэлэренэ кагылмый.

5. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук тулэнгэн 
(сатып алынган) муниципаль бурыч йеклэмэлэрен муниципаль бурычтан тешереп 
калдыру Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 105 Ьэм 113 статьялары 
нигезлэмэлэрен исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.

6. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец эмиссия шартлары нигезендэ 
аларны тулы кулэмдэ эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия 
Федерациясе законнарында каралган операциялэрне алмаштыру нэтиж;эсендэ яисэ 
башка операциялэр) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрнец чыгару, тулэу датасына 
кадэр, курсэтелгэн орган карары буенча вакытыннан алда тулэнгэн дип танылырга 
мемкин.

Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмитенты узе тарафыннан чыгарылган 
муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне тулэп бетеру датасы 
ж;иткэнче сатып алынган (алмашу нэтиж;эсендэ алынган яисэ Россия Федерациясе 
законнарында каралган башка операциялэр нэтащэсендэ алынган) дип танырга 
хокуклы.

13.2. Статья. Муниципаль алынмалар

1. Жирлекнен, муниципаль эчке бурыч алулары дигэндэ муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру юлы белэн Ьэм Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан Ьэм кредит оешмаларыннан кредитлар 
рэвешендэ ждрлек исеменнэн ждрле бюджетка заем акчаларын ж;элеп иту 
ацлашыла, алар буенча Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн заемчы 
буларак районныц бурыч йеклэмэлэре барлыкка килэ.

2. Авыл ж;ирлегенец муниципаль тышкы бурыч алулары дигэндэ, Россия 
Федерациясе тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында, 
ж;ирлек исеменнэн ж;ирле бюджетка федераль бюджеттан кредитлар ж;элеп иту 
куздэ тотыла, алар буенча Россия Федерациясе алдында чит ил валютасында 
белдерелгэн бурыч йеклэмэлэре барлыкка килэ.

3. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына Ьэм план 
чорына Россия Федерациясенец Дэулэт тышкы бурыч алулары программасына 
кертелгэн проектларны финанслау максатларында гамэлгэ ашырыла.

4. Муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ ашыру хокукына Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы Ьэм ж;ирлек уставы нигезендэ ж;ирлек исеменнэн 
ж;ирлек башкарма комитеты ия.

5. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштыру ж;ирлек тарафыннан 
тубэндэге шартларны утэгэндэ гамэлгэ ашырыла:

1) ждрлекнец бурыч йеклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлар булмау;;
2) ждрлек тарафыннан исемлеге Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан 

билгелэнэ торган юридик затларныц бер яисэ берничэ рейтинг гамэллэрен гамэлгэ 
ашыручы Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган д э р э ж д ц э н  
ким булмаган кулэмдэ кредит рейтингы алынган.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексы Ьэм Татарстан Республикасы 
Бюджет кодексыныц 311 статьясы белэн бурыч тотрыклылыгыныц уртача 
дэрэж;эсе булган заемчылар теркеменэ муниципаль бурыч алулар башкарырга, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 5 пунктында



каралган жирлекнец бурыч тотрыклылыгы курсэткечлэренец зурлыкларын 
арттыруга китерэ торган кулэмнэргэ муниципаль гарантиялэрне жирлекне бурыч 
тотрыклылыгы дэрэжэсе тубэн булган заемчылар теркеменэ кертергэ мемкинлек 
бирэ торган дэрэжэлэргэ кадэр бирергэ хокуклы тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ ул бурыч 
тотрыклылыгыныц уртача дэрэжэсе булган заемчылар теркеменэ кертелгэн 
очракта, муниципаль гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы белэн муниципаль эчке Ьэм тышкы бурыч алулар, Чираттагы 
финанс елына Ьэм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль 
гарантиялэр программаларын, шулай ук курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр 
кергэн очракта гына бирергэ хокуклы.

8. Аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч 
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, жирлек 
муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
1071 статьясындагы 5 пунктында каралган жирлекнец бурыч тотрыклылыгы 
курсэткечлэренец курсэткечлэрен арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ 
муниципаль гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

9. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ аны бурыч 
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, жирлек 
кредит оешмаларыннан кредитлар рэвешендэ Ьэм жирлекнец кыйммэтле 
кэгазьлэрен урнаштыру юлы белэн генэ, шулай ук Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
1071 статьясындагы 9 пунктында Ьэм Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексыныц 311 статьясындагы 7 пунктында каралган тулэу сэлэтен торгызу 
планы кысаларында бирелгэн максатчан бюджет кредитлары рэвешендэ.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Ьэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
1Q71 статьясы Ьэм 311 статьясы нигезендэ кертелгэн очракта, жирлек муниципаль 
тышкы бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга Ьэм муниципаль гарантиялэрне чит ил 
валютасында бирергэ хокуклы тугел.

11. Муниципаль эчке бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль 
гарантиялэрне бары тик Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 
тарафыннан чираттагы финанс елына Ьэм план чорына (чираттагы финанс елына) 
Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр, шулай ук курсэтелгэн 
программаларга узгэрешлэр кертелгэн очракта гына Россия Федерациясе 
валютасында бирергэ хокуклы.

12. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясындагы 9 
пунктында каралган районныц тулэу сэлэтен торгызу планы кысаларында 
бирелгэн Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан 
Жирлекнец максатчан бюджет кредитлары буенча йеклэмэлэрен 
реструктуризациялэуне уткэру рехсэт ителми.

13.3. Статья. Ж^ирлекнец чит ил валютасында бурыч алуларын тормышка 
ашыру Ьэм гарантия биру узенчэлеклэре



1. Дирлек Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында Бурыч Алырга, 
Россия Федерациясеннэн, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 
статьясындагы 25 пункты нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, жэлеп ителгэн максатчан 
чит ил кредитлары акчаларын Россия Федерациясе тарафыннан куллану 
кысаларында гына чит ил валютасында гарантиялэр бирергэ хокуклы.

13.4. Статья. Муниципаль бурыч алуларныц чик кулэме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме дип 
тиешле финанс елына муниципаль эчке Ьэм тышкы бурыч алулар программалары 
буенча жирлек бюджетына акча жэлеп итунец жыелма кулэме ацлашыла.

2. Жирле бюджетка акча жэлеп иту кулэме чираттагы финанс елына Ьэм 
план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке Ьэм тышкы бурыч 
алулар программалары белэн билгелэнэ, Ьэм тиешле финанс елында акчаларны 
дэлеп итунец гомуми суммасы, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 103 Ьэм 
104 статьялары нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, жирле бюджет кытлыгын 
финанслауга жибэрелэ торган акчаларныц гомуми суммасыннан Ьэм жирлекнец 
бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн артмаска тиеш.

3. Хисап финанс елында жирлек бурыч алуларыныц гомуми суммасы жирле 
бюджет кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн акчаларныц гомуми суммасыннан 
артып китсэ, Ьэм агымдагы елныц 1 гыйнварына жирле бюджет акчаларыныц 
курсэтелгэн арттыру суммасында барлыкка килгэн бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
кулэмнэреннэн артып киткэн очракта, агымдагы финанс елына бурыч алуларныц 
иц чик кулэмен киметеп, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 96 
статьясында каралган максатларга юнэлдерелергэ тиеш.

13.5. Статья. Муниципаль эчке Ьэм тышкы бурычыннан Ьэм жирлекнец 
бурыч тотрыклылыгы курсэткечлэренец чик курсэткечлэре

1. Жирле бюджет турындагы карар нигезендэ муниципаль эчке бурычныц, 
муниципаль тышкы бурычныц (жирлекнец чит ил валютасындагы йеклэмэлэре 
булганда), чираттагы финанс елыннан Ьэм план чорыныц Ьэр елыннан соц килэ 
торган елныц 1 гыйнварына (чираттагы финанс елыннан соц килэ торган елныц 1 
гыйнварына булган елныц 1 гыйнварына торышы буенча), шул исэптэн Россия 
Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр, чит ил валютасында 
муниципаль гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиге курсэтелеп (жирлекнец 
чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэре булганда) 
билгелэнэ.

2. Муниципаль эчке бурычныц, муниципаль тышкы бурычныц югары 
чиклэре (жирлекнец чит ил валютасындагы йеклэмэлэре булганда) элеге 
статьяныц 4 Ьэм 5 пунктларында билгелэнгэн чиклэулэрне утэгэндэ билгелэнэ.

3. Муниципаль бурыч кулэме чираттагы финанс елына Ьэм план чорына 
Жирле бюджет турында карар белэн расланган, кире кайтарылмый торган 
кертемнэрнец Ьэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан тулэулэрнец естэмэ 
нормативлары буенча салым керемнэреннэн тулэулэрнец расланган кулэмен 
исэпкэ алмыйча, жирле бюджет керемнэренец гомуми кулэме чираттагы финанс



елына Ьэм план чорына я д и р л е  бюджет турында расланган карар нигезендэ 
расланган кулэмнэн артмаска тиеш.

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 пунктында 
каралган чаралар кулланылган очракта, бурыч кулэме, кире кайтарылмый торган 
кертемнэрнец Ьэм (яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан тулэулэрнец естэмэ 
нормативлары буенча салым керемнэреннэн тулэулэрнец расланган кулэмен 
исэпкэ алмыйча, чираттагы финанс елына Ьэм план чорына ждрле бюджет 
турында карар белэн расланган Жирле бюджет керемнэренец гомуми кулэменец 
50 процентыннан артмаска тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме тубэндэге 
талэплэрне утэгэндэ ж;ирле бюджет турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында муниципаль бурычка хезмэт 
курсэту чыгымнары кулэменец олеше чираттагы финанс елына Ьэм план чорына 
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы 
белэн расланган яисэ чираттагы финанс елына Ьэм план чорына ж;ирле бюджет 
турында карар белэн расланган тиешле бюджет чыгымнарыныц гомуми 
кулэменец 10 процентыннан артмаска тиеш, моца Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннэн гамэлгэ 
ашырыла торган чыгымнар кулэменнэн тыш;

2) чираттагы финанс елында Ьэм план чорында чираттагы финанс елыныц 1 
гыйнварына булган муниципаль бурычны тулэу Ьэм хезмэт курсэту буенча 
чираттагы финанс елына Ьэм план чорына ж;ирле бюджет турында карар белэн 
расланган чираттагы финанс елына Ьэм план чорына ж;ирле бюджет турында 
расланган салым, салым булмаган керемнэр Ьэм Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларыннан дотациялэр кулэменец 20 процентыннан артмаска 
тиеш; курсэтелгэн нисбэтне исэплэгэндэ чираттагы финанс елыннан Ьэм план 
чорыныц Ьэр елыннан соц килгэн елныц 1 гыйнварыннан соц барлыкка килгэн 
бурыч йеклэмэлэрен вакытыннан алда тулэугэ ж;ибэрелэ торган тулэулэр суммасы 
исэпкэ алынмый.

13.6. Статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантиялэр программасы

1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы чираттагы 
финанс елында Ьэм план чорында бирелэ торган чит ил валютасындагы 
муниципаль гарантиялэр исемлегеннэн гыйбарэт, анда тубэндэге мэгълуматлар 
курсэтелэ:

1) Ьэр юнэлеш (максатлар), категория (теркемнэр) Ьэм (яисэ) гарантиянец 
Ьэр юнэлеше (максатлары) буенча принципаллар атамаларын курсэтеп 
гарантиялэу юнэлешлэре (максатлары) ;

2) гарантиялэр Ьэм алар тарафыннан тээмин ителэ торган йеклэмэлэр 
валютасы;

3) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
4) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);
5) гарантиялэрне биру Ьэм утэунец башка шартлары.
2. Муниципаль гарантиялэр муниципаль гарантия белэн тээмин ителэ 

торган йеклэмэлэр белдерелгэн валютада бирелэ Ьэм утэлэ.



3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр программасы бюджет 
турындагы карарга кушымта булып тора.

13.7. Статья. Муниципаль тышкы бурыч алу программасы

1. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль тышкы бурыч 
алулар программасы чираттагы финанс елында Ьэм план чорында чит ил 
максатчан кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан чит ил 
валютасында жэлеп ителэ торган Ьэм (яисэ) чит ил валютасында тулэнгэн бюджет 
кредитлары исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:
1) максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында чираттагы финанс 

елында Ьэм план чорында жирле бюджетка жэлеп ителэ торган бюджет 
кредитлары буенча бурыч йеклэмэлэрен тулэу срокларында жирле бюджетка акча 
Жэлеп иту кулэме Ьэм максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында 
федераль бюджеттан жирле бюджетка жэлеп ителэ торган бурыч йеклэмэлэрен 
тулэу сроклары;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында федераль 
бюджеттан жирле бюджетка жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча чираттагы 
финанс елында Ьэм план чорында жирлекнец бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэме.

3. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль тышкы бурыч 
алулар программасы чираттагы финанс елына Ьэм план чорына жирле бюджет 
турында карарга кушымта булып тора.

13.8. Статья. Муниципаль эчке бурыч алу программасы

1. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль эчке бурыч алулар 
программасы чираттагы финанс елында Ьэм план чорында гамэлгэ ашырыла Ьэм 
(яисэ) тулэнэ торган тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча муниципаль эчке 
бурыч алулар исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль эчке бурыч алу программасы белэн билгелэнэ:
1) Чираттагы финанс елында Ьэм план чорында муниципаль эчке бурыч 

алуларны гамэлгэ ашырганда барлыкка килэ торган бурыч йеклэмэлэрен тулэунец 
иц чик сроклары, тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча жирле бюджетка 
акча жэлеп иту кулэмнэре Ьэм тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча 
муниципаль эчке бурыч йеклэмэлэрен тулэунец иц чик сроклары;

2) тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэре.

3. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль эчке бурыч алу 
программасы чираттагы финанс елына Ьэм план чорына бюджет турындагы 
карарга кушымта булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 105 статьясы нигезендэ 
муниципаль эчке бурыч алулар программасында чагылдырылмый.

13.9. Статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 
программасы, тубэндэге мэгълуматларны курсэтеп, чираттагы финанс елында Ьэм


