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КАРАРЫ

2019 елныц «16» декабреннэн № 55-347

«Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетыннан авыл 
>кирлеклэре бюджетларына хэрби комиссариатлары булмаган территориялэрдэ беренчел 

хэрби исэпкэ алуны гамэлгэ ашыру буенча вэкалэтлэрне тормышка ашыру ечен 
субвенциялэр биру Кагыйдэлэре турында»

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 142 нче маддэсе нигезендэ Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советы

КАРАР БИР0:

1. Хэрби комиссариатлар булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби исэпкэ алуны 
гамэлгэ ашыру вэкалэтлэрен тормышка ашыру ечен Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районы бюджетыннан авыл >1̂ ирлеклэре бюджетларына субвенциялэр биру 
Кагыйдэлэрен расларга (кушымта итеп бирелэ).

2. 0леге Карарныц нигезлэмэлэре 2020 елга Иэм 2021, 2022 еллар план чорына 
бюджетлардан башлап бюджет тезегэндэ, раслаганда Оэм утэлгэндэ барлыкка килэ торган 
хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланыла.

3. блеге карарны «Интернет» мэгълумат -  телекоммуникация челтэрендэ «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында» 1пМр://ргауо.Магз1ап.ги, Яца Чишмэ 
муниципаль районыныц "Интернет» мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэге рэсми 
сайтында ИНр://по70511е811т1пзк.1а1аг81ап.ги бастырып чыгарырга (игълан итэргэ).

4. Олеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
муниципаль районы Советыныц бюджет, салымнар Оэм финанслар буенча даими депутат 
комиссиясенэ йеклэргэ.

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башлыгы В. М. Козлов



Татарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль 
районы Советыньщ 
2019 елныц» 16 " декабрендэге 
№ 55-347 карарына Кушымта

Хэрби комиссариатлары булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби исэпкэ алуны 
гамэлгэ ашыру вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру ечен Татарстан Республикасы Яка Чишмэ 
муниципаль районы бюджетыннан авыл жирлеклэре бюджетларына субвенциялэр биру

Кагыйдэлэре

1. Элеге кагыйдэлэр Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы авыл 
ж;ирлеклэре бюджетларына Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджетыннан хэрби комиссариатлар (алга таба -  субвенциялэр, ж;ирлеклэр) булмаган 
территориялэрдэ беренчел хэрби исэпкэ алуны гамэлгэ ашыру буенча вэкалэтлэрне 
гамэлгэ ашыру ечен субвенциялэр биру максатларын, тэртибен Иэм шартларын билгели.

2. Субвенциялэр хэрби комиссариатлары булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби 
исэпкэ алуны гамэлгэ ашыру вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру максатларында >н;ирлеклэр 
бюджетларына бирелэ.

3. Ж^ирлеклэр бюджетларына субвенциялэр биру чыгымнарын финанс ягыннан 
тээмин иту чыганагы булып,Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы 
бюджетына бирелэ торган хэрби комиссариатлары булмаган территориялэрдэ беренчел 
хэрби исэпкэ алу вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру ечен федераль бюджеттан субвенция тора.

4. блеге Кагыйдэлэр нигезендэ бирелэ торган бюджет акчаларын баш булуче булып 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба -  
Башкарма комитет) тора.

5. >К;ирлек бюджетына субвенция кулэме «Татарстан Республикасы муниципаль 
районнарынык >кирле узидарэ органнарына >кирлеклэр бюджетларына субвенциялэр 
исэплэу 1̂эм биру буенча Татарстан Республикасыныц аерым дэулэт вэкалэтлэрен биру 
турында " 2006 елныц 11 декабрендэге 78-ТРЗ номерлы Законга 1 нче кушымта нигезендэ 
хэрби комиссариатлары булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби исэпкэ алуны гамэлгэ 
ашыру буенча вэкалэтлэрне тормышка ашыру ечен муниципаль район составына керуче 
ж;ирлек бюджетына муниципаль район бюджетыннан субвенция кулэмен билгелэу 
Методикасы нигезендэ билгелэнэ.

6. Муниципаль район составына керуче >и;ирлеклэр бюджетларына субвенциялэрне 
булу Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыньщ тиешле финанс 
елына Ьэм план чорына муниципаль район бюджеты турындагы карары белэн раслана.

7. Субвенциялэр тиешле финанс елына Мэм план чорына Татарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль районы бюджетында каралган бюджет ассигнованиелэре 1пэм 
Башкарма комитетка элеге Кагыйдэлэрнец 2 пунктында каралган максатларга билгелэнгэн 
тэртиптэ бирелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ >кирлеклэр бюджетларына 
бирелэ.

8. Субвенциялэр тубэндэге чыгымнарны гамэлгэ ашыру ечен >1̂ ирлеклэр 
бюджетларына бирелэ:

хезмэткэ тулэу фондына тиешле тулэулэрне дэ кертеп, хэрби-учет хезмэткэрлэренэ
хезмэт ечен тулэу;
биналарны арендалау ечен тулэу;
элемтэ хезмэтлэре ечен тулэу;
транспорт хезмэтлэре ечен тулэу;
командировка чыгымнары;



коммуналь хезмэтлэр ©чен тулэу;
ж;и11аз, инвентарь, оргтехника, элемтэ чаралары, чыгым материаллары белэн тээмин

иту.
9. Субвенциялерне тоту Федераль казначылыкнык Татарстан Республикасы буенча 

Идарэсенец территориаль органнарыныц (алга таба -  казначылык) ж;ирлек бюджетлары 
утэлешенэ касса хезмэте курсэту ©чен ачылган лицевой счетлары аша башкарыла.

10. Башкарма комитет Казначылыктан финанслауныц иц чик кулэмнэрен билгелэу 
©чен чыгым расписаниесен алганнан соц ж;иде эш кене эчендэ Казначылыкка 
субвенциялер исэбеннэн >цирлекл0р бюджетларына субвенциялэр кучеру ©чен касса 
чыгымына гариза бирэ.

11. >К;ирлекл0рнец ж;ирле узидар0 органнары хисап чорыннан соц килуче айныц 5 
числосыннан да соцга калмыйча Башкарма комитетка харби комиссариатлар булмаган 
территориял0рд0 беренчел харби исапка алуны гамалга ашыру вакалатларен гамалга 
ашыруга байле равешта финанс таэминаты чыганагы субвенция булган территорияларда 
Россия Федерациясе Оборона министрлыгы белан килешу буенча Россия Федерациясе 
Финанс министрлыгы тарафыннан билгеланган форма буенча ж;ирлеклар бюджетлары 
чыгымнары турында хисап тапшыралар.

12. Башкарма комитетка тапшырыла торган белешмаларнец дереслеге ©чен 
ж;аваплылык ж;ирлекларнец >н;ирле узидара органнарына йеклана.

13. Субвенциялар биру шартларын бозган очракта, тиешле акчалар Россия 
Федерациясе бюджет законнарында билгеланган тартипта муниципаль район бюджеты 
керемена кучерелерга тиеш.

14. Субвенциялар биру елыннан соц килуче елныц 1 гыйнварына билгеланган 
субвенцияларнец тотылмый калган ©леше, Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгеланган талаплар нигезенда, муниципаль район бюджеты керемена кире 
кайтарылырга тиеш.

15. Субвенциялар максатчан характерга ия Ьам, алеге Кагыйдаларнец 2 пунктында 
курсателганнардан тыш, башка максатларда кулланыла алмый.

16. Субвенцияларнец максатчан кулланылышын закон нигезенда Яца Чишма 
муниципаль районыныц Башкарма комитеты Иам финанс-бюджет палатасы контрольда 
тота.


