
СОВЕТ БУРБАШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЛТАСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ 

БОРБАШ АВЫЛ ЖИР ЛЕТЕ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР
«11» ноябрь 2019 ел. № 138

Муниципаль берэмлеклэрнец бюджет процессы турындагы Нигезлеме хакында 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 

«Бербаш авыл ж;ирлеге» берэмлеге.

Россия Федерациясе Иэм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 2003 елныц 6 
октябрендэге «Россия Федерациясенде ж;ирле узидаре оештыруныц гомуми принциплары 
турында» № 131-Ф3 Федераль законы нигезенде, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы “Бербаш авыл ж;ирлеге” муниципаль беремлеге Уставына таянып, 
Бербаш авыл жцрлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы " Бербаш авыл 
>цирлеге» муниципаль беремлегендэ бюджет процессы турында Нигезлэмене расларга (1 
кушымта).

2. 2014 елныц 14 ноябрендэге “Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы " Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлегендэ бюджет процессы турындагы 
Нигезлемэне раслау турында” карарын гамелден чыгарырга.

3. Элеге карарны Балтач муниципаль районыныц baltasi.tatarstan.ru ресми 
сайтында, Татарстан Республикасыныц http://pravo.tatarstan.ru/ хокукый мэгълумат 
порталында, авыл ж;ирлегенец мегълумати стендларына урнаштыру юлы белен халыкка 
игълан итэргэ.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

Балтач муниципаль районы 
Бербаш авыл ж;ирлеге башлыгы: Р.Р.Г алимуллин

http://pravo.tatarstan.ru/


Кушымта №1 
Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районы Бербаш 
авыл ж;ирлеге Советынын №138 
карарына 2019ел 11 ноябрь

БЮДЖЕТ ПРОЦЕССЫ ТУРЫНДА 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕК 

"Б0РБАШ  АВЫЛ Ж^ИРЛЕГЕ»
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Башлыгы 1. ГОМУМИ Н ИГЕЗЛ 0М 0Л0Р
Статья 1. Бюджет процессыньщ хокукый нигезе
1. Олеге Нигезлеме Россия Федерациясе Бюджет законнары, «Россия 

Федерациясендэ ж;ирле узидаре оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 
6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында ж;ирле 
узидаре турында» 2004 елньщ 28 июлендеге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыньщ «Бербаш авыл 
ж;ирлеге» муниципаль беремлеге Уставы (алга таба-Текст Буенча) нигезенде эшленде. -  
>Цирлек уставы), шулай ук «Бербаш авыл ж,ирлеге» муниципаль беремлегенец башка 
муниципаль хокукый актлары белен «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлеге 
бюджеты проектын тезу Ьем карау тертибен, «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль 
беремлеге бюджетын раслау Ьем утеу, аньщ утелешен тикшереп тору, бюджет исебен 
гамелге ашыру, бюджет хисабын тезу, тышкы тикшеру, карау Ьем раслау нигезлерен Ьем 
тертибен билгели.

2. Олеге Нигезлемеде кулланыла торган тешенчелер Ьем терминнар Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында билгеленген мегънеде кулланыла.

Статья 2. Бербаш авыл ж;ирлеге " муниципаль беремлеге бюджетыньщ хокукый 
ревеше»

1. «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлеге бюджеты Ьем аньщ утелеше 
турындагы хисап Бербаш авыл ж;ирлеге Советы карары ревешенде (алга таба -  ж;ирлек 
Советы) эшлене Ьем раслана.

2. >1^ирлек бюджеты еч елга -  Чираттагы финанс елына Ьем план чорына тезеле Ьем 
раслана.

3. Ж^ирлек бюджеты проектын формалаштыру Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районыньщ «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлеге Башкарма 
комитеты (алга таба -  Башкарма комитет) тарафыннан билгеленген тертипте, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы Ьем аньщ талеплерен утеп, авыл ж;ирлеге Советы 
карарлары нигезенде гамелге ашырыла.

4. Ж^ирлек Советыньщ ж;ирлек бюджеты турындагы карары Чираттагы финанс 
елыньщ 1 гыйнварыннан уз кечене кере Ьем, егер ж;ирлек бюджеты турында карарда 
башкасы каралмаган булса, финанс елыньщ 31 декабрене кадер гамелде була.

5. Ж^ирлек бюджеты турындагы карар аца кул куйганнан сон Ю кеннен да сонга 
калмыйча билгеленген тертипте ресми халыкка ж;иткерелерге (бастырып чыгарылырга) 
тиеш

Статья 3. Бюджет процессы принциплары Ьем этаплары
1. «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлегенде бюджет процессы Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы белен билгеленген Россия Федерациясе бюджет 
системасы принципларына нигезлене.

2. Бюджет процессыньщ теп этаплары булып тора:
1) ж;ирлек бюджеты проектын тезу;
2) ж;ирлек бюджетын карау Ьем раслау;
3) >и;ирлек бюджеты утелеше;
4) ж;ирлек бюджеты утелешен контрольде тоту;



5) бюджет исэбен гамэлгэ ашыру;
6) бюджет хисаплылыгын тезу, тышкы тикшеру, карау бэм раслау.
(кул куйганнан сок, билгелэнгэн тэртиптэ 10 кеннэн дэ сокга калмыйча
Мэкалэ 4. Бюджет процессында катнашучылар бэм аларньщ бюджет вэкалэтлэре

1. Бюджет процессында катнашучылар булып торалар:
1) муниципаль берэмлек башлыгы;
2) ж;ирлек Советы;
3) Башкарма комитет;
4) Финанс-бюджет палатасы;
5) Балтач муниципаль районыныц Контроль-хисап палатасы (алга таба-Контроль- 

хисап палатасы);
6) бюджет акчаларын баш булучелэр, булучелэр;
7) бюджет керемнэре Баш администраторлары, администраторлары;
8) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары, 

администраторлары;
9) бюджет акчаларын алучылар.

2. >К;ирлек советы:
2.1. >К;ирлек советы узенек утырышларында, комитетларда, комиссиялердэ, эш 

теркемнеренде бюджет утэлешенец аерым мэсьэлэлэрен карау барышында h8M депутат 
талэплеренэ бэйле рэвеште, тышкы муниципаль финанс тикшеруе органнарыныц 
хокукый статусын формалаштыра Иэм билгели, Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезендэ башка вэкалэтлэрне башкара. , «Россия Федерациясенде ж;ирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында" 2003 елньщ б октябрендеге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Россия Федерациясе субъектларыньщ h9M муниципаль 
берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарын оештыруньщ h8M аларньщ эшчэнлегенец 
гомуми принциплары турында " 2011 елньщ 7 февралендэге 6-ФЗ номерлы Федераль 
закон, Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актлары, >цирлек уставы, элеге 
Нигезлэмэ белэн.

2.2. >Цирлек советына, уз компетенциясе кысаларында, Россия Федерациясе 
Конституциясендэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексында, Россия Федерациясенец 
башка норматив хокукый актларында билгелэнгэн бюджет мэсьэлэлэре буенча, 
вэкалэтлэрне тээмин иту ечен, Башкарма комитет тарафыннан барлык кирэкпе 
мэгълумат бирелергэ тиеш.

3. Башкарма комитет >к;итэкчесе урынбасары:
1) ж;ирлек бюджеты проектын тезуне, ж;ирлек бюджеты утэлешен тээмин итэ;;
2) ж;ирлек Советына раслауга ж;ирлек Советы сессиясенец ж;ирлек бюджеты 

турындагы карары проектын Иэм аныц утэлеше турында хисап тапшыра;
3) Башкарма комитетныц финанс ресурслары белэн эш итэ;
4) Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ ж;ирлек бюджетын утэу ечен 

ж;аваплы.;
5) ж;ирлек бюджетына муниципаль бурычларны >кэлеп иту турында шартнамэлэр, 

шулай ук кире кайтару нигезендэ ж;ирлек бюджеты акчаларын биру турында шартнамэлэр 
тези.;

6) >кирлекнец чыгым йекпэмэлэре реестрын алып бару тэртибен билгели;
7) ж,ирлек бюджеты каршында акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны исэптэн 

чыгару тэртибен билгели;
8) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, элеге Нигезлэмэдэ Иэм алар нигезендэ 

кабул ителэ торган, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала торган муниципаль 
хокукый актларда билгелэнгэн башка вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыра.

4. Тезелгэн килешу нигезендэ, финанс-бюджет палатасы:
1) ж;ирлек бюджеты проектын тезуне, ж;ирлек бюджеты утэлешен гамэлгэ ашыра;;
2) ж;ирлек бюджетыныц ж;ыелма бюджет язмасын тези Иэм тегэллэштерэ;
3) ж;ирлекнец чыгым йеклэмэлэре реестрын алып бара;



4) баш булучелэрдэн, булучелэрдэн Иэм акча алучыларныц ж;ирлек бюджеты 
проектын бем ж;ирлек бюджеты утелеше турындагы хисапны тезу ечен кирэкле 
материалларны ала;

5) ж;ирлек Советыныц ж;ирлек бюджеты турындагы карары нигезенде бюджет 
кредитлары бэм муниципаль гарантиялер биру турында шартнамелэр езерли;;

6) ж;ирлек бюджеты акчаларын алучыларныц, бюджет кредитларын, муниципаль 
гарантиялэрне алучыларныц финанс хэлен тикшере;;

7) ж;ирлекнец муниципаль бурыч кенегэсен алып баруны гамэлгэ ашыра;
8) ж;ирлек бюджеты утелешен алдан, агымдагы Иэм аннан соцгы контрольдэ тота;;
9) ж;ирлек бюджеты чаралары белэн операциялер башкара;
10) ж;ирлек бюджеты утелеше турында хисап тези;
11) ж;ирлек бюджеты акчаларын баш булучелэрдэн, булучелэрдэн, ж;ирлек бюджеты 

акчаларын алучылардан курсэтелгэн акчаларны алу, кучеру, кучеру Ьэм куллану белэн 
бэйле билгелэнгэн формалар буенча хисаплар бируне талэп иту хокукына ия;

12) кредит оешмаларыннан ж;ирлек бюджеты акчалары белэн операциялэр турында 
белешмэлэр ала;

13) бюджет процессыныц тиешенчэ утэлмэве турында ж;ирлек бюджеты акчаларын 
алучыларга, булучелэргэ Иэм булучелэргэ бюджет законнарындагы ж;итешсезлеклэрне 
бетеру талэбе белэн кисэтулэр кертэ Ьэм аларныц бетерелуен контрольдэ тота;

14) Россия Федерациясе Бюджет кодексы, элеге Нигезлэмэ Иэм (яисэ) алар 
нигезендэ кабул ителэ торган, бюджет-хокук менэсэбэтлэрен >кайга сала торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендэ башка вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыра.

5. Тезелгэн килешу нигезендэ контроль-хисап палатасы:
Контроль-хисап палатасы бюджет вэкалэтлэрен башкара:
аудиту нэти>цэлелеген, направленному билгелэугэ экономности Иэм нэтиж;элелеген 

бюджет чараларын куллануны;
бюджетлар турында карарларныц, Россия Федерациясе бюджет законнарыныц 

башка норматив хокукый актларыныц проектларына, шул исэптэн бюджет 
курсэткечлэренец (параметрларыныц Иэм характеристикаларыныц) нигезлэнгэнлегенэ 
экспертиза;

муниципаль программаларга экспертиза;
бюджет процессын анализлау йэм мониторинглау, шул исэптэн бюджет 

процессында ачыкланган >к;итешсезлеклэрне бетеру Иэм Россия Федерациясе бюджет 
законнарын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэу;

бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет керемнэренец Баш администраторлары, 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары (алга таба- 
бюджет акчаларыныц Баш администраторлары) эчке финанс аудитын гамэлгэ ашыруны 
камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэуне камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэу;

Иэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарын оештыруныц Иэм 
аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары турында «2011 елныц 7 февралендэге 6-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгелэнгэн башка мэсьэлэлэр буенча фикер алыштылар.

6. Бюджет средстволарын баш булуче:
1) расланган бюджет ассигнованиелэре Иэм бюджет йекпэмэлэре лимитлары 

нигезендэ бюджет акчаларын файдалануныц нэтиж;элелеген, адреслылыгын Иэм 
максатчан характерын тээмин итэ;;

2) узенэ буйсынган бюджет акчаларын алучылар Ьэм аннан файдаланучылар 
исемлеген тези;;

3) расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары бэм бюджет ассигнованиелэре 
чикпэрендэ утэлергэ тиешле чыгым йеклэмэлэре реестрын алып бара;

4) бюджетныц тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамэлгэ ашыра, бюджет 
ассигнованиелэренец нигезлэнуен тэшкил итэ;

5) бюджет язмасын тези, раслый Иэм алып бара, бюджет ассигнованиелэрен, 
бюджет йекпэмэлэренец лимитларын ведомство карамагындагы булучелэргэ Иэм 
бюджет акчаларын алучыларга булэ Иэм бюджетныц тиешле елешен ути.;

6) бюджет йеклэмэлэре лимитларын Формалаштыру Иэм узгэрту буенча тэкъдимнэр 
кертэ;

7) >цыелма бюджет язмасын Формалаштыру Иэм узгэрту буенча тэкъдимнэр кертэ;



8) казна учреждениелере булып торучы бюджет акчаларын алучыларньщ бюджет 
сметаларын раслау тертибен билгели;

9) муниципаль биремнер тези Ьем раслый;
10) Россия Федерациясе Бюджет кодексы белен билгеленген субвенциялерне, 

бюджетара субсидиялерне Ьем башка субсидиялерне алучыларньщ аларны биргенде 
билгеленген шартларньщ утелешен контрольде тотуны теэмин ите;

11) уз эшченлеге елкесенде ведомство финанс контролен оештыра Ьем гамелге 
ашыра;

12) бюджет акчаларын баш булученец бюджет Хисабын формалаштыра;
13) муниципаль район исеменнен аца караган бюджет акчаларын алучыларньщ 

акчалата йеклемелере буенча ж;авап бире;
14) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, елеге Нигезлемеде Ьем (яисе) алар 

нигезенде кабул ителе торган, бюджет-хокук менесебетлерен ж;айга сала торган 
муниципаль хокукый актларда билгеленген башка бюджет векалетлерен гамелге ашыра.

7. Бюджет чараларын булуче:
1) тиешле бюджет чыгымнарын планлаштыруны гамелге ашыра;
2) бюджет ассигнованиелерен, бюджет йеклемелере лимитларын ведомство 

карамагындагы булучелерге Ьем (яки) бюджет акчаларын алучыларга буле Ьем 
бюджетный тиешле елешен ути;

3) бюджет язмасын Формалаштыру Ьем узгерту буенча уз карамагындагы бюджет 
акчаларын баш булучеге текъдимнер керте;

4) бюджет акчаларын баш булуче тарафыннан билгеленген очракта Ьем тертипте 
бюджет акчаларын баш булученец уз карамагындагы аерым бюджет векалетлерен 
гамелге ашыра.

8. Бюджет керемнере баш администраторы:
1) узене буйсынган бюджет керемнере администраторлары исемлеген тези;;
2) урта сроклы финанс планын Ьем бюджет проектын тезу ечен кирекле белешмелер 

бире;
3) касса планын тезу Ьем алып бару ечен белешмелер бире;
4) бюджет керемнере баш администраторыныц бюджет Хисабын формалаштыра 

Ьем тапшыра;;
5) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, елеге Нигезлемеде Ьем (яисе) алар 

нигезенде кабул ителе торган, бюджет-хокук менесебетлерен ж;айга сала торган 
муниципаль хокукый актларда билгеленген башка бюджет векалетлерен гамелге ашыра.

9. Бюджет керемнере администраторы:
1) бюджетка, пеняларга Ьем штрафларны исаплеунец дереслегене, тулы Ьем уз 

вакытында башкаруга исеплеуне, исепке алуны Ьем контрольне гамелге ашыра;;
2) ж,ирлек бюджетына тулеулер, пенялар Ьем штрафларны тулеттеруне гамелге 

ашыра;
3) ж;ирлек бюджетына артык туленген (алынган) тулеулерне, пеняларны Ьем 

штрафларны, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган ечен 
процентларны Ьем артык алынган суммаларга исепленген процентларны кире кайтару 
турында Карар кабул ите Ьем, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгелеген 
тертипте кире кайтару ечен, Федераль казначылык органына йеклеме бире.;

Статья 4.1. Финанс-бюджет палатасы Ьем контроль-хисап палатасы белен бюджет 
хезметтешлеге

Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар 
(субвенциялерден, шулай ук муниципаль беремлекке биреле торган субсидиялердан Ьем 
(яисе) салым керемнереннен тулеулернец естеме нормативлары буенча соцгы ике хисап 
финанс елы девамында ж;ирле бюджетларныц уз керемнеренец 70 процентыннан артып 
киткен муниципаль беремлек тубендеге естеме чаралар гамелге ашырыла::

- ж;ирлек бюджеты проектын формалаштырганда ярдем курсету турында финанс- 
бюджет палатасы белен килешуге кул кую ; ;

- ж;ирлек Советына кертелген Чираттагы финанс (Чираттагы финанс Ьем план 
чорына) ж;ирле бюджет проектын Россия Федерациясе Бюджет законнары талеплерене 
туры килу-килмеу турында беялеме езерлеу ечен Башкарма комитет тарафыннан



финанс-бюджет палатасына билгелэнгэн тэртиптэ кирэкле документлар Иэм
материаллар тапшыру;);

-Контроль-хисап палатасы тарафыннан ж;ирле бюджет утэлеше турындагы еллык
хисапка ике елга бер тапкыр тышкы тикшеру уздыру;

- федераль законнарда билгелэнгэн башка чаралар.
5 Статья. Финанс контролен гамэлгэ ашыручы >к;ирле узидарэ органнары
1. Финанс контролен гамэлгэ ашыручы органнар булып торалар;
1) ж;ирлек Советы;
2) Контроль-хисап палатасы;
3) Башкарма комитет;
4) бюджет акчаларын баш булуче;
5) бюджет керемнэре баш администраторы;
6) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторы.
2. Ж^ирлек советы башкара:
1) алдан тикшеру->цирлек Советыныц бюджет турындагы карары проектын Иэм 

ж;ирлек Советыныц бюджет-финанс елкэсендэге башка карар проектларын тикшеру бэм 
раслау барышында;

2) агымдагы контроль-ж;ирлек Советыныц ж;ирлек бюджеты турындагы карарыныц
утэлешен тикшеру барышында;

3) килэсе контроль->кирлек бюджеты утэлеше турындагы отчетларны карау бэм
раслау барышында.

3. Контроль-хисап палатасы >к;ирлек бюджеты акчаларын алучыларныц бюджет 
акчалары, ж;ирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакпары администраторларыныц 
акчалары белэн, шулай ук бюджет кредитларын, бюджет инвестициялэрен алучыларныц 
бэм муниципаль гарантиялэрне булеп биру, алу, максатчан файдалану Иэм Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ бюджет акчаларын кире кайтару шартларын 
утэу буенча тышкы финанс контролен гамэлгэ ашыра, «Россия Федерациясе 
субъектларыньщ Ьэм муниципаль берэмлекпэрнец контроль-хисап органнарын 
оештыруньщ бэм аларньщ эшчэнлегенец гомуми принциплары турында»07.02.2011 ел, №
6-ФЗ Федераль закон нигезендэ.

4. Эчке муниципаль финанс контролен гамэлгэ ашыру рэвешлэре Ьэм тэртибе 
башкарма комитет, бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет керемнэренец Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш
администраторлары тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы, элеге Нигезлэмэ 
бэм (яисэ) алар нигезендэ кабул ителэ торган бюджет-хокук менэсэбэтлэрен ж;айга сала 
торган муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.

Мэкалэ 6. Ж|ирлек бюджеты керемнэре
1. Ж^ирлек бюджеты керемнэре Россия Федерациясе Бюджет законнары, салымнар 

бэм ж;ыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары Иэм башка мэж;бури тулэулэр 
турындагы законнар Ьэм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, салымнар бэм 
>цыемнар турындагы Татарстан Республикасы законнары, ж;ирлек Советыныц салымнар 
бэм ж;ыемнар турындагы норматив-хокукый актлары нигезендэ тезелэ.

2. Ж;ирлек Советы карары белэн ж;ирле салымнар кертелэ, алар буенча салым 
ставкалары билгелэнэ Иэм муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнарына 
салымнар бэм >к;ыемнар турында Россия Федерациясе законнары белэн бирелгэн 
хокуклар кысаларында >к;ирле салымнар буенча салым ташламалары бирелэ.

3. Ж|ирле салымнар турындагы карарларга, ж;ирлек Советыныц бюджет-хокук 
менэсэбэтлэрен >кайга сала торган, ж;ирлек бюджеты керемнэрен узгэртугэ китерэ торган, 
чираттагы финанс елында бэм план чорында уз кеченэ керэ торган карарларына 
узгэрешлэр керту турында >к;ирлек Советы карарлары Чираттагы финанс елына бэм план 
чорына ж;ирлек бюджеты турында карар проектын ж;ирлек Советына кергэнче 10 кеннэн
дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

4. Ж;ирлек Советы карарына салымнар Иэм ж;ыемнар турындагы чираттагы финанс 
елына бэм план чорына ж;ирлек бюджеты турында карар проектын >цирлек Советына 
керткэннэн соц кабул ителгэн, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыныц 
керемнэрен (чыгымнарын) узгэртугэ китерэ торган карар проектын кертуне куздэ тоткан 
узгэрешлэр кертуне куздэ тоткан, ж;ирлек Советыныц курсэтелгэн карарларыныц



Чираттагы финанс елыннан соц килгэн елньщ 1 гыйнварыннан да соцга калмыйча уз 
кечене керуе турындагы нигезлэмелэрне уз эчене алырга тиеш.

7 Статья. Ж^ирлек бюджеты чыгымнары
1. >Цирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дэулэт хакимияте 

органнары, Татарстан Республикасы Ьем ж;ирле узидаре органнары векалетлерен Россия 
Федерациясе законнары, шартнамелер Ьем килешулер нигезенде утелеше Чираттагы 
финанс елында Ьем план чорында ж;ирлек бюджеты акчалары исабеннен булырга тиеш 
булган Россия Федерациясе законнары белен билгеленген чыгым йеклемелере нигезенде 
гамелге ашырыла.

2. Бюджет ассигнованиелерене тубендегелер кере::
1) муниципаль хезметлер курсету (эшлер башкару) (алга таба - муниципаль 

хезметлер курсету), шул исептен муниципаль ихтыяж^ар ечен товарлар китеруге, эшлер 
башкаруга, хезметлер курсетуге муниципаль контрактлар ечен тулеуге ассигнованиелер
дэ-;

2) халыкны социаль теэмин иту;
3) муниципаль учреждениелер Ьем муниципаль унитар предприятиелер булмаган 

юридик затларга бюджет инвестициялере биру;;
4) юридик затларга (муниципаль учреждениелерге субсидиялерден тыш), шехси 

эшмекерлерге, физик затларга - товар, эш, хезмет курсетулар ж;итештеручелерге 
субсидиялер биру;

5) ж;ирле узидаре органнарыньщ законсыз гамеллере (гамел кылмаулары) 
нетиж;есенде гражданга яисе юридик затка китерелген зыянны каплау турында «Бербаш 
авыл жирлеге» муниципаль беремлегене карата дегъвалар буенча Суд актларын утеу;

6) бюджетара трансфертлар биру;
3. Муниципаль хезметлер курсетуге бюджет ассигнованиелерене тубендегелер 

кере::
1) физик Ьем (яки) юридик затларга муниципаль хезметлер курсету (эшлер башкару) 

буенча казна учреждениелере функциялерен утеуне теэмин иту;;
2) бюджет Ьем автоном учреждениелерене, муниципаль йеклеменец утелешен 

финанс белен теэмин итуге субсидиялерне де кертеп, субсидиялер биру.;
3) муниципаль учреждениелер булмаган коммерцияге карамаган оешмаларга, шул 

исептен елеге оешмалар тарафыннан муниципаль хезметлер курсетуге (эшлер 
башкаруга) физик Ьем (яисе) юридик затларга субсидиялер биру;;

4) муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялерен гамелге ашыру;
5) муниципаль ихтыяж^ар ечен товарлар, эшлер Ьем хезметлер сатып алу (казна 

учреждениесе функциялерен утеуне теэмин иту ечен бюджет ассигнованиелереннен 
тыш), шул исептен максатларда казна учреждениелере муниципаль милек объектларына 
бюджет инвестициялерен гамелге ашыру ечен бюджет ассигнованиелереннен тыш):

физик Ьем юридик затларга муниципаль хезмет курсету
4. Физик Ьем юридик затларга муниципаль хезметлер курсетуге бюджет 

ассигнованиелерен планлаштыру Чираттагы финанс елына Ьем план чорына муниципаль 
йеклемене, шулай укхисап финанс елында Ьем агымдагы финанс елында аньщ утелешен 
исепке алып гамелге ашырыла.

5. Муниципаль йеклемеде булырга тиеш:
1) курсетеле торган муниципаль хезметлернец составын, сыйфатын Ьем (яки) 

кулемен (эчтелеген) характерлаучы курсеткечлер;
2) муниципаль йеклеменец утелешен контрольде тоту тертибе, шул исептен аньщ 

вакытыннан алда туктатылу шартлары Ьем тертибе;;
3) муниципаль йеклеменец утелеше турындагы хисапларга талеплер.
Физик Ьем юридик затларга муниципаль хезметлер курсетуге муниципаль йекпеме 

шулай ук карап торырга тиеш:
1) тиешле хезмет курсетулерден файдаланучы физик Ьем (яки) юридик затларныц 

категориялерен билгелеу;;
2) тиешле хезметлер курсету тертибе;
3) Россия Федерациясе законнарында аларны тулауле нигезде курсету каралган 

очракларда, физик яисе юридик затлар тарафыннан тиешле хезмет курсетулер ечен 
тулеуге иц чик беялер (тарифлар) йе курсетелген беялерне (тарифлар) билгелеу тертибе.
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W  10. Муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялэрен гамэлгэ ашыруга
бюджет ассигнованиелэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла.

Статья 8. Бюджет кпассификациясе
1. Ж^ирлек бюджетын тезу Нэм утэу, бюджет хисаплылыгын тезу Россия 

Федерациясендэ билгелэнгэн бюджет кпассификациясе нигезендэ башкарыла.
2. Ж^ирлекнец бюджет вэкалэтлэренэ ж;ирлек бюджетына кагылышлы елешендэ 

Россия Федерациясе бюджет кпассификациясен куллану тэртибен билгелэу, 
детальлэш теру Нэм билгелэу керэ.

3. Финанс-бюджет палатасы Баш администраторлары ж;ирле узидарэ органнары Иэм 
(яки) алар карамагындагы казна учреждениелэре булган керемнэр терлэре буенча 
подводвод кодлары исемлеген раслый.

4. Финанс-бюджет палатасы тарафыннан ж;ирлек бюджетыныц максатчан 
статьялары исемлеге Иэм кодлары билгелэнэ.

Финанс белэн тээмин ителеше шэИэр бюджетыннан бирелэ торган бюджетара 
субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка бюджетара трансфертлар исэбенэ гамэлгэ 
ашырыла торган ж;ирлек бюджеты чыгымнарыныц максатчан статьялары исемлеген Иэм 
кодларын билгелэу тэртибе Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелэнэ.

5. Финанс-бюджет палатасы Баш администраторлары ж;ирле узидарэ органнары Иэм 
(яки) алар карамагындагы казна учреждениелэре булган бюджет кытлыкпарын 
финанслау чыганакларыныц кодлары исемлеген раслый.

Статья 9. Резерв фонды
1. Ж^ирлек бюджетыныц чыгым елешендэ Башкарма комитетныц резерв фондын 

булдыру куздэ тотыла.
2. Ж^ирлек бюджетыныц чыгым елешендэ ж;ирлек Советы Иэм ж;ирлек Советы 

депутатларыныц резерв фондларын булдыру тыела.
3. Башкарма комитетныц резерв фонды кулэме ж;ирлек Советы карары белэн 

билгелэнэ Иэм курсэтелгэн карар белэн расланган чыгымнарныц гомуми кулэменнэн еч 
проценттан артмаска тиеш.

4. Башкарма комитетныц резерв фонды акчалары кетелмэгэн чыгымнарны финанс 
белэн тээмин итугэ, шул исэптэн авария-торгызу эшлэрен Иэм табигый бэла-казалар Иэм 
башка гадэттэн тыш хэллэр нэти>к;элэрен бетеругэ бэйле башка чараларны уткэругэ 
юнэлдерелэ.

5. Ж^ирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетныц резерв фондыныц 
бюджет ассигнованиелэре Башкарма комитет курсэтмэсе буенча файдаланыла.

6. Башкарма комитетныц резерв фондыныц бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдалану турындагы хисап бюджет утэлеше турындагы еллык хисапка кушымта итеп 
бирелэ.

Статья 10. Ж,ирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны тормышка ашыру
1. Эгэр чыгым йеклэмэлэренец гамэлдэге терлэре буенча чыгым йекпэмэлэрен 

арттыруны яисэ чыгым йеклэмэлэренец яца терлэрен кертуне куздэ тоткан муниципаль 
хокукый акт кабул ителгэнчегэ кадэр бер генэ гавами-хокукый берэмлек тарафыннан да 
утэлмэгэн булса, курсэтелгэн муниципаль хокукый актта чыгым йеклэмэлэренец яца 
терлэрен утэу чыганакпарын Иэм тэртибен билгелэуче нормалар булырга тиеш, шул 
исэптэн, Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетларына чыгым 
йеклэмэлэренец яца терлэренэ финанс ресурсларын тапшыру тэртибе кирэк булган 
очракта да.

2. Чыгым йеклэмэлэренец яца терлэрен кабул итугэ бюджет ассигнованиелэре 
булеп биру яисэ чыгым йеклэмэлэренец гамэлдэге терлэрен утэугэ бюджет 
ассигнованиелэрен арттыру бюджет ассигнованиелэрен бюджет турындагы карарга 
тиешле бюджет ассигнованиелэрен керту шарты белэн йэ агымдагы финанс елында 
бюджетка естэмэ керемнэрнец тиешле чыганаклары булганда Иэм бюджет 
чыгымнарыныц аерым статьялары буенча бюджет ассигнованиелэре кыскартылганда, 
>к;ирлек Советы карарына тиешле узгэрешлэр керткэннэн соц гына Чираттагы финанс елы 
башыннан гына гамэлгэ ашырылырга мемкин.

11 Статья. Ж|ирлекнец чыгым йеклэмэлэре
1. Ж^ирлекнец чыгым йеклэмэлэре нэтиж;эдэ барлыкка килэ:



1) ж;ирле еЬемияттеге месьелелер Ьем Россия Федерациясе законнары Ьем 
Татарстан Республикасы законнары нигезенде >кирле узидаре органнары хел итерге 
хокуклы бутен месьелелер буенча муниципаль хокукый актлар кабул иту, шулай ук елеге 
месьелелер буенча муниципаль беремлек тарафыннан шартнамелер (килешулер) тезу,

2) ж;ирле узидаре органнары тарафыннан аларга тапшырылган аерым деулет 
векалетлерен гамелге ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул иту;;

3) муниципаль беремлек исеменнен муниципаль казна учреждениелере тарафыннан
шартнамелер (килешулер) тезу.

2. Ж^ирлекнец елеге статьяньщ 1 елешендеге 1 Ьем 3 пунктларында курсетелген 
чыгым йеклемелере ж;ирле узидаре органнары тарафыннан местекыйль билгелене Ьем уз 
керемнере Ьем >цирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исебеннен утеле.

3. 0леге статьяньщ 1 елешендеге 2 пунктында курсетелген чыгым йеклемелере 
Россия Федерациясе законнары Ьем Татарстан Республикасы законнары нигезенде 
ж;ирле узидаре органнарыньщ муниципаль хокукый актлары белен билгелене, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында каралган тертипте ж;ирлек бюджетына биреле торган 
Татарстан Республикасы бюджетыннан субвенциялер исебеннен Ьем чиклеренде утеле.

©гер тиешле субвенциялерне исеплеу методикаларында кулланыла торган 
нормативлар арттырылган булса, муниципаль беремлекнец курсетелген чыгым 
йеклемелерен тулысынча утеу ечен кирекле естеме чыгымнарны финанс ягыннан теэмин 
иту уз керемнере Ьем ж;ирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары исебеннен
гамелге ашырыла.

4. Ж^ирле узидаре органнары башка муниципаль беремлекларнец >цирле узидаре 
органнары, деулет хакимияте органнары компетенциясене кертелмаген Ьем федераль 
законнар Ьем Татарстан Республикасы законнары белен алар компетенциясеннен 
алынмаган месьалелерне хел итуге бейле чыгым йеклемелерен бары тик уз финанс 
чаралары булганда гына (бюджетара трансфертлардан тыш) билгелерге Ьем утерге

хокуклы.
5. Ж^ирлекнец чыгым йеклемелере реестры Башкарма комитет билгелеган тертипте 

алып барыла.
12 Статья. Ж^ирлек бюджетыннан биреле торган бюджетара трансфертлар 

формалары
Ж;ирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар формада биреле: 
муниципаль беремлеклер бюджетларына субсидиялер,
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44.10 статьясында билгеленген 

очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялер биру (статья 2007 елньщ 2 
августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде); 

башка бюджетара трансфертлар.
Максатчан билгеленеше булган субсидиялер, субвенциялер Ьем башка бюджетара 

трансфертлар бюджеттан бюджетара трансфертларны биру максатлары, тертибе Ьем 
шартлары Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы законнары 
Ьем (яисе) башка норматив хокукый актлары нигезенде кабул ителген ж;ирлек Советы
карарлары белен билгелене.

13 Статья. Ж;ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялер
1. Ж;ирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялер 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44.10 статьясында билгеленген тертипте

биреле.
2. 0леге  статьяньщ 1 елешенде курсетелген бюджетара субсидиялер >цирлек 

бюджетында Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы
Законы нигезенде карала.

14 Статья. ж;ирлек бюджетыннан муниципаль беремлеклер бюджетларына

субсидиялер
1. Ж;ирлек Советыньщ Россия Федерациясе Бюджет кодексы талеплере нигезенде 

кабул ителе торган карарларында каралган очракларда Ьем тертипте жирле еЬемияттеге 
месьелелерне хел иту буенча >цирле узидаре органнары векалетлерен башкарганда 
барлыкка киле торган чыгым йеклемелерен финанслашу максатларында ж;ирлек 
бюджетыннан субсидиялер бирелерге мемкин.



2. Элеге статьяда курсэтелгэн субсидиялэр бирунец максатлары Иэм шартлары 
>цирлек Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ торган башкарма комитетлар 
арасында килешулэр белэн билгелэнэ.

15 Статья. >^ирлек бюджетыннан, район бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 
Иэм Татарстан Республикасы тиешле законнары нигезендэ кабул ителэ торган >цирлек 
Советы карарларында каралган очракта Иэм тэртиптэ район бюджетына ж;ирлек 
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул исэптэн тезелгэн килешулэр 
нигезендэ ж;ирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен гамэлгэ 
ашыруга бюджетара трансфертлар бирелергэ мемкин.

16 Статья. Ж^ирлек алдындагы акчалата йекпэмэлэр
1. Акча йеклэмэлэре буенча ж;ирлек алдындагы бурыч булып акча средстволары 

суммасы тора, аны ж;ирлек алдындагы акчалата йекпэмэ нигезендэ билгеле бер датага 
тулэргэ тиеш.

2. >Цирлекнец финанс активлары ж;ирлек алдында акча йеклэмэлэре буенча 
талэплэрне формалаштыра.

3. >Цирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэр буенча бурычны исэптэн тешеру Иэм 
торгызу кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары Иэм тэртибе), Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында каралган очраклардан тыш, районныц финанс-бюджет палатасы тарафыннан 
билгелэнэ.

4. Ж^ирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэрне (акчалата йеклэмэлэр буенча 
бурычларны) исэпкэ алу, шулай ук курсэтелгэн йеклэмэлэр Иэм алыш-бирешлэр буенча 
талэп хокукларын гамэлгэ ашыру Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 932 
статьясындагы 4 пунктында курсэтелгэн тиешле орган яисэ Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 932 статьясындагы 5 пунктында курсэтелгэн вэкалэтле зат тарафыннан 
гамэлгэ ашырыла.

5. Эгэр килешудэ башкасы билгелэнмэгэн булса, ж;ирлек алдындагы акчалата 
йеклэмэлэр тиешле сумманы ж;ирлек бюджетыныц бердэм счетына кучергэннэн бирле 
утэлгэн булып санала.

17 Статья. Ж^ирлек бюджеты дефициты
1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц Иэр елына >кирлек бюджеты кытлыгы, 

элеге статьяныц 2 елешендэ билгелэнгэн чиклэулэрне утэп, >цирлек Советы карары 
белэн билгелэнэ.

2. Ж^ирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган кертемнэрнец Иэм естэмэ 
норматив тулэулэр буенча салым керемнэренец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, 
>Кирлек бюджеты керемнэренец расланган еллык гомуми кулэменец 10 процентыннан 
артмаска тиеш.

Ж^ирлеккэ карата Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы 4 
пунктында каралган чараларны гамэлгэ ашырган очракта, ж;ирлек бюджеты кытлыгы, кире 
кайтарылмый торган кертемнэрнец Иэм (яисэ) тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча 
салым керемнэренец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, ж;ирлек бюджеты 
керемнэренец расланган гомуми еллык кулэменец 5 процентыннан артмаска тиеш.

Муниципаль берэмлек милкендэге акциялэрне сатудан Иэм капиталда катнашуныц 
башка рэвешлэреннэн керемнэрнец бюджет кытлыгын финанслау чыганакпары 
составында ж;ирлек Советы карары белэн расланган очракта Иэм >кирлек бюджеты 
акчаларын исэпкэ алу счетларында калган акчалар киму очрагында ж;ирлек бюджеты 
кытлыгы курсэтелгэн керемнэр суммасы Иэм ж;ирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу 
счетларында калган акчалар кулэме чикпэрендэ элеге пунктта билгелэнгэн чиклэулэрдэн 
артып китэргэ мемкин.

3. Ж^ирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап курсэткечлэре буенча 
барлыкка килгэн ж;ирлек бюджеты дефициты элеге статьяныц 2 елешендэ билгелэнгэн 
чикпэулэргэ туры килергэ тиеш.

4. 2017 елныц 1 гыйнварына кадэр ж;ирлек бюджеты турындагы карар белэн ж;ирлек 
бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары составында алынган аерма расланган 
очракта, ж;ирлек тарафыннан курсэтелгэн Россия Федерациясе бюджет системасыныц 
башка бюджетлары тарафыннан ж;ирлек бюджетына бирелгэн бюджет кредитлары



чиклэрендэ елеге статьяньщ 2 пунктында билгеленген чиклеулерден артып китерге 
мемкин.

18 Статья. Кредитлар
1. >Цирлек бюджеты исебеннен бюджет кредитлары Россия Федерациясе 

бюджет системасыньщ башка бюджетларына, юридик затларга Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы нигезенде Ьем >к;ирлек Советы карары белен билгеленген тертипте, 
шулай ук ж;ирлек Советы карары белен каралган бюджет ассигнованиелере шартларында 
Ьем чиклеренде биреле.

2 .

19 Статья. Ж^ирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары
1. Ж^ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертеле:
1) номиналь беясе Россия Федерациясе валютасында курсетелген муниципаль 

кыймметле кагазьлерне урнаштырудан килген акчалар Ьем аларны тулеуге юнелдерелген 
акчалар арасындагы аерма.;

2) ж;ирлек арасында Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыныц 
>цвлеп ителген Ьем туленген кредитлары арасындагы аерма;

3) район тарафыннан Россия Федерациясе валютасында ж;елеп ителген Ьем 
туленген бюджет кредитлары арасындагы аерма ж;ирлек бюджетына Россия Федерациясе 
бюджет системасыньщ башка бюджетлары тарафыннан бирелген бюджет кредитлары 
арасындагы аерма.;

4) тиешле финанс елы девамында ж;ирле бюджет акчаларын исепке алу 
счетларында калган акчаларны узгерту.;

5) ж;ирле бюджет кытлыгын эчке финанслауньщ бутен чыганаклары.
2. Ж^ирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауньщ башка чыганаклары 

составына кертеле:
1) ж;ирлек милкендеге акциялерне Ьем капиталда катнашуньщ башка ревешлерен 

сатудан керген керемнер;
2) ж;ирлек бюджеты чаралары буенча курс аермасы;
3) районньщ башка бурыч йеклемелерен Россия Федерациясе валютасында тулеуге 

ж;ибереле торган акчалар кулеме;
4) ж;ирлек бюджетыннан юридик затларга бирелген бюджет кредитларын кире 

кайтарудан алынган акчалар белен ж;ирлек бюджетыннан юридик затларга бирелген 
бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма юридик затларга Россия Федерациясе 
валютасында бирелген бюджет кредитлары суммасы.;

5) ж;ирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыньщ башка 
бюджетларына бирелген бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар белен 
ж;ирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыньщ башка бюджетларына 
бирелген бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма (статья 2007 елньщ 2 
августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде);

6) ж;ирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счеттан кучерелген 
акчалар Ьем ж;ирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем счетка кучерелген 
акчалар арасындагы аерма (ж;ирлек бюджеты акчаларын исепке алу буенча бердем 
счетта).

Калган акчалар белен идаре иту операциялере составына ж;ирлек бюджеты 
акчаларын исепке алу буенча бердем счетта гамелге куючысы >цирлек Ьем шехси 
счетлары Россия Федерациясе законнары нигезенде районньщ финанс-бюджет 
палатасында ачылган оешмалар акчаларын >целеп иту Ьем кире кайтару кертеле.

Ж^ирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына кертеле:
максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннен чит 

ил валютасында х^елеп ителген Ьем >цирлек тарафыннан туленген бюджет кредитлары 
арасындагы аерма;

муниципаль гарантиялерне Гарант тарафыннан утеу гарантньщ принципал га карата 
регресс талебе хокукы барлыкка килуге китерсе, максатчан чит ил кредитларын куллану 
кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелген ж;ирлекнец муниципаль 
гарантиялерен утеуге ж;ибереле торган акчалар кулеме.



Статья 20. Муниципаль бурыч
1. Муниципаль бурыч -  >к;ирлек тарафыннан кабул ителгэн Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында билгелэнгэн бурыч йеклэмэлэре терлэре нигезендэ муниципаль 
бурыч алулардан, еченче затларныц йеклэмэлэре буенча гарантиялэрдэн барлыкка килэ 
торган йеклэмэлэр, башка йеклэмэлэр.

2. Муниципаль бурыч структурасы бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча >цирлекнец 
муниципаль бурыч йеклэмэлэре теркеменнэн (алга таба - Муниципаль бурыч йекпэмэсе) 
тора.

3. Муниципаль берэмлекнец муниципаль бурыч йеклэмэлэре буенча йеклэмэлэр 
рэвешендэ булырга мемкин:

1) муниципаль берэмлекнец кыйммэтле кэгазьлэренэ (муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэргэ));

2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан >цирлек 
бюджетына Россия Федерациясе валютасында ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары;

3) муниципаль берэмлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 
валютасында ж;элеп ителгэн кредитлар;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль берэмлек 
гарантиялэренэ (муниципаль гарантиялэргэ);

5) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил валютасында Россия 
Федерациясе тарафыннан бирелгэн муниципаль гарантиялэргэ;

6) РФ Бюджет кодексын гамэлгэ керткэнче барлыкка килгэн Нэм муниципаль 
бурычка кертелгэн башка бурыч йекпэмэлэренэ.

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

бюджетына ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;
3) муниципаль берэмлек тарафыннан кредит оешмаларыннан >кэлеп ителгэн 

кредитлар буенча теп бурыч кулэме;
4) муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме;
5) муниципаль берэмлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч йеклэмэлэре кулэме.
5. Муниципаль берэмлек бурыч йеклэмэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), 

уртача вакытлы (бер елдан алып биш ел га кадэр) Иэм озак вакытлы (биш елдан алып 10 
елга кадэр) булырга мемкин.

6. Муниципаль бурыч белэн идарэ иту Башкарма комитет тарафыннан муниципаль 
хокукый актлар нигезендэ башкарыла.

ШэИэрнец муниципаль бурыч йеклэмэлэрен исэпкэ алу Иэм теркэу Бегелмэ 
муниципаль районыныц муниципаль бурыч кенэгэсендэ башкарыла.

7. «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге, эгэр курсэтелгэн йеклэмэлэр 
ж;ирлек тарафыннан гарантиялэнмэсэ, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 
Иэм башка муниципаль берэмлеклэрнец бурыч йеклэмэлэре буенча ж;авап тотмый.

8. Муниципаль бурычныц иц чик кулэме Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
107 статьясындагы 3 пунктында билгелэнгэн чиклэулэрдэн артмаска тиеш.

9 нчы авыл >к;ирлеге Советы карары белэн чираттагы финанс елыннан Иэм план 
чорыныц елдан-ел килэ торган елныц 1 нче гыйнварына муниципаль бурычныц иц югары 
чиге билгелэнэ.

10. Хисап финанс елы ечен >кирлек бюджеты утэлеше турындагы хисап буенча 
ж;ирлек Советы карары белэн расланган Чираттагы финанс елында Иэм план чорында 
муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнарыныц иц чик кулэме, Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннэн гамэлгэ 
ашырыла торган чыгымнар кулэменец 15 процентыннан артмаска тиеш.

11. >Цирлек Советы карары белэн чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц Иэр 
елына, элеге статьяныц 9 елешендэ билгелэнгэн чикпэуне утэп, муниципаль бурычка 
хезмэт курсэту чыгымнары кулэме билгелэнэ.

12. Эгэр Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч 
йеклэмэсе «Бербаш авыл ж;ирлеге» Муниципаль бурыч йекпэмэсе шартлары белэн 
каралган тулэу датасыннан соц килуче датадан соц еч ел эчендэ тулэугэ тапшырылмаса 
(йеклэмэлэр шартлары Иэм муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнгэн гамэллэр



кредитор тарафыннан башкарылмаган) яисе муниципаль гарантия Срогы узган булса йе 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 115 статьясында каралган башка очракларда, 
курсетелген йеклеме тулысынча туктатылган дип санала Ьем, егер ж;ирлек Советы карары 
белен башкасы каралмаган булса, муниципаль бурычтан тешереп калдырыла.

13. Элеге статьяньщ 12 елешенде курсетелген сроклар уткеннен соц, Башкарма 
комитет ж;итекчесе Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципаль бурыч 
йеклемелерен муниципаль бурычтан тешереп калдыру турында Карар Чыгара.

14. Муниципаль бурычны тешереп калдыру исепке алына торган муниципаль бурыч 
йеклемелере терлере буенча Россия Федерациясе валютасында белдерелген 
муниципаль бурыч кулемен кимету юлы белен, аларны ж;ирлек бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганакпарында исептен тешеру суммаларын чагылдырмыйча исептен 
тешеру суммасына гамелге ашырыла.

15. Элеге статьяньщ 12-14 елешлеренец гамелде булуы кредит килешулере буенча 
йеклемелерге, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, башка муниципаль 
беремлеклер алдындагы муниципаль бурыч йеклемелерене кагылмый.

21 Статья. Россия Федерациясе валютасында белдерелген ж;ирлекнец бурыч 
йеклемелерен туктату Ьем аларны муниципаль бурычтан тешереп калдыру (статья 2007 
елньщ 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясенде)

1. Эгер Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципаль бурыч 
йекпемесе муниципаль бурыч йекпемесе тулеу шартлары белен каралган тулеу 
датасыннан соц килуче датадан соц еч ел эченде тулеуге тапшырылмаса (йекпемелер 
шартлары Ьем районньщ муниципаль хокукый актларында билгеленген гамеллер 
кредитор тарафыннан утелмесе), курсетелген йеклеме тулысынча туктатылган дип 
санала Ьем, егер ж;ирлек Советыньщ муниципаль хокукый актларында башкасы 
каралмаган булса, муниципаль бурычтан тешереп калдырыла.

Муниципаль гарантиялер буенча Россия Федерациясе валютасындагы ж;ирлекнец 
бурыч йеклемелере муниципаль гарантиялерне туктатуга нигез булып торган вакыйгалар 
(хеллер) килеп туганда тулысынча туктатылган дип санала Ьем курсетелген вакыйгалар 
(хеллер) килеп туган очракта муниципаль бурычтан тешереп калдырыла.

2. Башкарма комитет, елеге статьяньщ 1 пунктындагы беренче абзацында 
курсетелген срокпардан соц, Россия Федерациясе валютасында белдерелген муниципаль 
бурыч йеклемелерен муниципаль бурычтан тешереп калдыру турында муниципаль 
хокукый акт чыгара.

3. Муниципаль бурычтан тешереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелген кучереле торган муниципаль бурыч йеклемелере терлере буенча х^ирле 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исептен тешеру суммаларын 
чагылдырмыйча аларны исептен тешеру суммасына муниципаль бурыч кулемен кимету 
юлы белен гамелге ашырыла.

4. Элеге статьяньщ 1 пунктындагы беренче абзацыньщ, 2 Ьем 3 пунктларыньщ 
гамелде булуы кредит килешулере буенча Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 
субъектлары Ьем башка муниципаль беремлеклер алдында муниципаль бурыч 
йеклемелерене кагылмый.

5. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук туленген (сатып 
алынган) муниципаль бурыч йеклемелерен муниципаль бурычтан тешереп калдыру 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 105 Ьем 113 статьялары нигезлемелерен 
исепке алып гамелге ашырыла.

6. Муниципаль кыймметле кегазьлернец эмиссия шартлары нигезенде аларны тулы 
кулемде эмитлаштырган орган тарафыннан сатып алынган (Россия Федерациясе 
законнарында каралган операциялерне алмаштыру нетиж;есенда яисе башка 
операциялер) муниципаль кыймметле кегазьлернец чыгару, тулеу датасына кадер, 
курсетелген орган карары буенча вакытыннан алда туленген дип танылырга мемкин.

Муниципаль кыймметле кегазьлер эмитенты узе тарафыннан чыгарылган 
муниципаль кыймметле кегазьлер буенча йеклемелерне тулеп бетеру датасы >китканче 
сатып алынган (алмашу нетиж;есенде алынган яисе Россия Федерациясе законнарында 
каралган башка операциялер нетиж;есенде алынган) дип танырга хокуклы.

22 Статья. Муниципаль бурыч алулар



1. Муниципаль бурыч алулар (алга таба - бурыч алулар) авыл >цирлеге исеменнэн 
башкарма комитетка бирелэ.

2. Агымдагы финанс елында бурыч алуларныц иц чик кулэме агымдагы финанс 
елында ж;ирлек бюджеты кытлыгын финанслауга Иэм ж;ирлек бюджетыныц бурыч 
йекпэмэлэрен тулэугэ ж;ибэрелэ торган суммадан артмаска тиеш.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына ж;ирлекнец муниципаль бурыч алулар 
программасы, бурыч алуларыныц Иэр тере буенча бурычныц теп суммасын тулэугэ 
юнэлдерелэ торган акча кулэме Иэм ж;элеп иту кулэме курсэтелгэн, ж;ирлекнец барлык 
эчке бурыч алулары исемлегеннэн гыйбарэт.

Чираттагы финанс елына Иэм план чорына ж;ирлекнец бурыч алулар программасы 
Чираттагы финанс елына Иэм план чорына ж;ирлек бюджеты турындагы карарга кушымта 
булып тора.

23 Статья. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме
1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме дип тиешле 

финанс елына муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар программалары буенча ж;ирлек 
бюджетына акча ж;элеп итунец ж;ыелма кулэме ацлашыла.

2. Ж^ирлек бюджетына акча ж;элеп иту кулэме чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар 
программалары белэн билгелэнэ, Иэм тиешле финанс елында акчаларны ж;элеп итунец 
гомуми суммасы ж;ирлек бюджеты кытлыгын финанслауга ж;ибэрелэ торган акчаларныц 
гомуми суммасыннан Иэм «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец тиешле 
финанс елына Иэм план чорына бюджеты турында ж;ирлек Советы карары белэн 
расланган " Бербаш авыл ж;ирлеге" муниципаль берэмлегенец бурыч йекпэмэлэрен тулэу 
кулэмнэреннэн артмаска тиеш., РФ Бюджет кодексыныц 103 Иэм 104 статьялары 
нигезлэмэлэрен исэпкэ алып.

3. Хисап финанс елында «Бербаш авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец бурыч 
алуларыныц гомуми суммасы ж;ирле бюджет кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн 
акчаларныц гомуми суммасыннан Иэм хисап финанс елы йомгакпары буенча «Бербаш 
авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец бурыч йекпэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн 
артып киткэн очракта, агымдагы елныц 1 гыйнварына ж;ирле бюджет акчаларыныц 
курсэтелгэн арттыру суммасында калдыкпары Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
96 статьясында каралган максатларга юнэлдерелергэ тиеш., агымдагы финанс елына 
бурыч алуларныц иц чик кулэме кыскартылган.

24 Статья. Муниципаль эчке бурычныц югары чикпэре Иэм ж;ирлекнец бурыч 
тотрыкпылыгы курсэткечлэренец иц чик курсэткечлэре

1. Ж|ирлек бюджеты турындагы карар нигезендэ, чираттагы финанс елыннан Иэм 
план чорыныц Иэр елыннан соц килэ торган елныц 1 гыйнварына (Чираттагы финанс 
елыннан соц килэ торган елныц 1 гыйнварына булган елныц 1 гыйнварына), шул исэптэн 
Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр буенча бурычныц иц югары 
чиген курсэтеп, муниципаль эчке бурычныц югары чикпэре билгелэнэ.

2. Муниципаль эчке бурычныц югары чикпэре элеге статьяныц 3 пунктларында 
билгелэнгэн чикпэулэрне утэгэндэ билгелэнэ.

3. Муниципаль бурыч кулэме чираттагы финанс елына Иэм план чорына (Чираттагы 
финанс елына) ж;ирле бюджет керемнэренец, кире кайтарылмый торган тулэулэрнец Иэм 
(яисэ) физик затлар керемнэренэ салымнан тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча 
салым керемнэреннэн тулэулэрнец расланган кулэмен исэпкэ алмыйча, ж;ирле бюджет 
керемнэренец гомуми кулэменнэн артмаска тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме, тубэндэге талэплэрне 
утэгэндэ, >к;ирлек бюджеты турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме, Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларыннан бирелэ торган субвенциялэр исэбеннэн гамэлгэ ашырыла 
торган чыгымнарныц гомуми кулэменнэн тыш, чираттагы финанс елына Иэм план чорына 
(Чираттагы финанс елына) район бюджеты турында расланган карарныц 10 
процентыннан артмаска тиеш.;

2) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында (Чираттагы финанс елында) 
чираттагы финанс елыныц 1 гыйнварына булган муниципаль бурычны тулэу Иэм аларга



хезмет курсету буенча чираттагы финанс елына Ьем план чорына (Чираттагы финанс 
елына) район бюджеты турында карар белен расланган Чираттагы финанс елына Ьем 
план чорына (Чираттагы финанс елына) ж;ирлек бюджетыныц салым, салым булмаган 
керемнеренец Ьем Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан 
дотациялернец гомуми кулеменнен (Чираттагы финанс елына) 20 проценттан артмаска 
тиеш.; курсетелген нисбетне исеплегенде, Чираттагы финанс елыннан Ьем план чорыныц 
hep елыннан соц килуче елныц 1 гыйнварыннан соц бурыч йеклемелерен вакытыннан 
алда тулеуге ж;ибереле торган тулеулер суммасы исепке алынмый.

25 Статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елына Ьем план чорына (Чираттагы финанс елына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы (Чираттагы финанс елына Ьем план чорына) 
Чираттагы финанс елында Ьем план чорында (Чираттагы финанс елында) гамелге 
ашырыла Ьем (яисе) туленген тиешле бурыч йеклемелере терлере буенча муниципаль 
эчке бурыч алулар исемлегеннен гыйбарет.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белен билгелене:
1) Чираттагы финанс елында Ьем план чорында (Чираттагы финанс елында) 

муниципаль эчке бурыч алуларны гамелге ашырганда барлыкка киле торган бурыч 
йеклемелерен тулеунец иц чик сроклары (Чираттагы финанс елында) тиешле бурыч 
йеклемелере терлере буенча ж;ирлек бюджетына акча ж;елеп иту кулемнере Ьем тиешле 
бурыч йеклемелере терлере буенча бурыч йеклемелерен тулеунец иц чик сроклары.;

2) тиешле бурыч йеклемелере терлере буенча Россия Федерациясе валютасында 
белдерелген муниципаль бурыч йеклемелерен тулеу кулемнере.

3. Чираттагы финанс елына Ьем план чорына (Чираттагы финанс елына) 
муниципаль эчке бурыч алулар программасы Чираттагы финанс елына Ьем план чорына 
(Чираттагы финанс елына) тиешле бюджет турында карарга кушымта булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 105 статьясы нигезенде муниципаль 
эчке бурыч алулар программасында чагылдырылмый.

26 Статья. Муниципаль кыймметле кегазьлерне урнаштыруныц иц чик кулемнере
1. Чираттагы финанс елына Ьем план чорыныц hep елына (Чираттагы финанс 

елына) муниципаль кыймметле кегазьлерне урнаштыруныц иц чик кулемнере номиналь 
бея буенча ж;ирлек Советы тарафыннан ж;ирлек Советыныц бюджет турында карарында 
билгеленген Эчке муниципаль бурычныц югары чиклереннен тыш билгелене.

2. Муниципаль кыймметле кегазьлернец эмитенты булып ж;ирле администрация 
тора, ул >кирлек уставы муниципаль бурыч алуларны тормышка ашыру хокукына ия.

3. Ж^ирлек тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципаль кыймметле 
кегазьлер терлере Ьем аларныц эмиссиясе Ьем мереж;егатьлере тертибе Ьем шартлары 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы белен билгелене.

27 Статья. Муниципаль гарантиялер биру
1. Муниципаль гарантия -  гарантияде каралган вакыйга (гарантия очрагы) килеп 

туганда, гарантия (бенефициарга) бирелген затка аныц язма талебе буенча биреле 
торган йеклеме шартлары нигезенде еченче зат (принципал) аныц бенефициар 
каршындагы йеклемелерен утеу ечен ж;авап бирерге тиеш булган бурыч йеклемесе тере.

2. «Наратлы авыл >кирлеге» муниципаль беремлеге исеменнен муниципаль 
гарантиялер Башкарма комитет тарафыннан биреле, биреле торган муниципаль 
гарантиялернец гомуми суммасы чикперенде, ж;ирлек Советыныц бюджет турында 
Карарында курсетелген.

3. Муниципаль гарантия теэмин ите ала:
1) принципалныц бенефициар алдындагы бурычын (теп йекпемене) тиешенче утеу);
2) коммерциячел булмаган характердагы гарантия очрагы килеп туганда барлыкка 

килган зыянны каплау.
Муниципаль гарантия инде туган йеклемелерне де, килечекте барлыкка килген 

йекпемелерне да теэмин иту ечен де бирелерге мемкин.
Муниципаль гарантия Россия Федерациясе Бюджет кодексы талеплере нигезенде 

Ьем >цирлек Советы карары белен билгеленген тертипте биреле.



4. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялер программасы 
Чираттагы финанс елына Иэм план чорына Россия Федерациясе валютасында бирелерге 
Иэм утелергэ тиешле муниципаль гарантиялэрнец исемлегеннэн гыйбарэт:

1) гомуми гарантия кулеме;
2) hep максат буенча гарантия кулемен курсетеп гарантиялэу максатлары,
3) гарантныц принципал га карата регресс талебе хокукы булу яисе булмау;;
4) гарантия очракпары буенча гарантиялерне утеу ечен чираттагы финанс елында

каралган бюджет ассигнованиелеренец гомуми кулеме.
Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белен теэмин ителе торган йеклэмэлэр

белдерелгэн валютада бирелэ Иэм утэлэ.
Курсэтелгэн гарантиялер бары тик муниципаль гарантиялер программасы 

составында Россия Федерациясе валютасында расланган очракта гына гамэлгэ 
ашырылырга тиеш.

Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялер программасы ж;ирлек 
бюджеты турындагы карарга кушымта булып тора.

28 Статья. Муниципаль гарантиялер
1. Муниципаль гарантия принципалньщ бенефициар каршында шартнамэдэн яисэ 

башка алыш-бирештэн (теп йеклэмэдэн) барлыкка килгэн акчалата йеклэмэлэрен
тиешенчэ утэуне тээмин итэ.

2. Муниципаль гарантия принципал йеклэмэлэрен вакытыннан алда утэуне тээмин 
итми, шул исэптэн принципалга аларньщ вакытыннан алда утэлеш е яисэ принципал 
йеклэмэлэрен утэу вакыты якынлашкан вакыйгалар (шартлар) >циткэн очракта да.

3. Муниципаль гарантиянец язма формасы мэжфури булып тора.
4. Муниципаль гарантия теп йекпэмэ суммасы чагылдырылган валютада бирелэ Иэм

утэлэ.
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалньщ узенэ тээмин ителгэн 

йекпэмэсе буенча гарантия суммасы чикпэрендэ субсидиар ж;аваплылык тота.
6. Муниципаль гарантиядэ курсэтелэ:
1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем биру — район) Иэм Гарант исеменнэн 

гарантия биргэн орган исеме;
2) бенефициарны^ исеме;
3) принципалньщ исеме;
4) гарантия бирелэ торган йеклэмэ (теп йеклэмэнец исемен, бэялэмэсен Иэм 

Номерын (булган очракта), теп йеклэмэнец гамэлдэ булу вакытын яисэ аныц буенча 
йекпэмэлэрне утэу вакытын, якларныц атамаларын, теп йеклэмэнец башка меИим
шартларын курсэтеп));

5) Гарант йеклэмэлэре кулэме Иэм гарантиянец иц чик суммасы;
6) гарантия биру нигезлэре;
7) гарантия уз кеченэ керу датасы яисэ гарантия уз кеченэ керэ торган вакыига 

(шарт);
8) гарантиянец гамэлдэ булу срогы;
9) гарантия очрагын билгелэу, гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую

вакыты Иэм тэртибе;
10) гарантияне чакыртып алу нигезлэре;
11) гарантия буенча йеклэмэлэрне Гарант тарафыннан утэу тэртибе;
12) гарантиянец тулы кулэмдэ яисэ нинди дэ булса елеш ендэ утэлгэндэ, 

принципалньщ гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэренец тулы кулэмдэ яисэ нинди 
дэ булса елешендэ утэлгэндэ (туктатылганда) гарантия суммасын кимету нигезлэре Иэм 
гарантиядэ билгелэнгэн башка очракпарда;

13) гарантияне туктату нигезлэре;
14) гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка узгэртелэ алмый торган теп йеклэмэ 

шартлары;
15) муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант тарафыннан тулэнгэн 

акчаларны каплау турында принципалга Гарант талэбе хокукы булу яисэ булмау 
(принципалга карата гарантныц регресс талэбе, регресс);



16) гарантиянец башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе 
кодексында, гарантныц норматив хокукый актларында, Гарант исеменнэн гарантия 
бируче орган актларында билгелэнгэн белешмэлэр.

7. Гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукын куздэ тотмый торган 
муниципаль гарантия бары тик муниципаль гарантия бирэ торган район милкендэ булган 
муниципаль гарантия бирэ торган хуж;алык ж;эмгыяте йеклэмэлэре буенча гына бирелэ 
ала. Принципалны тулысынча яисэ елешчэ хосусыйлаштырган очракта мондый 
муниципаль гарантия гарантныц принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн 
бирелгэн дип санала бэм принципалныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1153 
статьясы Иэм Россия Федерациясе граждан законнары талэплэренэ туры килэ торган, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1153 статьясы бэм Россия Федерациясе 
граждан законнары талэплэренэ туры килэ торган вакытында гарантныц гарантныц 
гарантныц тулы кулэмдэ яисэ гарантиянец нинди дэ булса елешендэ барлыкка килгэн 
принципалга карата регресс талэбен канэгатьлэндеру буенча принципал йекпэмэлэрен 
утэуне тээмин иту бурычы барлыкка килэ. Курсэтелгэн тээминат бирелгэнче муниципаль 
гарантияне утэу рехсэт ителми.

8. Муниципаль гарантиянец уз кеченэ керуе календарь дата яисэ гарантиядэ 
курсэтелгэн билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белэн билгелэнэ.

9. Гарант бенефициарныц алдан язма рехсэтеннэн башка муниципаль гарантия 
шартларын узгэртергэ хокуклы тугел.

10. Муниципаль гарантия буенча бенефициарныц гарантка карата булган талэплэр, 
яца ху>цага (сатып алучыга) облигациягэ хокукларныц яца хуж;асына (эмитентка) кучугэ, 
принципал (эмитентныц) йекпэмэлэрен утэугэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр 
турында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрнец хокукларын 
тапшырудан (кучудэн) тыш, алдан язма ризалыгыннан башка тапшырыла (бутэн нигезлэр 
буенча кучэргэ) алмый.

11. Муниципаль гарантия гарантиядэ курсэтелгэн очракларда бэм нигезлэр (шул 
исэптэн элеге статьяньщ 6 пунктындагы 14 пунктчасында курсэтелгэн гарантныц язма 
ризалыгыннан башка узгэртелгэн очракта), шулай ук бу статьяньщ 7 пунктында бэм 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1153 статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн 
бурыч принципалы утэлгэндэ Гарант тарафыннан таныла.

12. Муниципаль гарантия буенча акча тулэу турында бенефициар талэбе (гарантия 
утэлеше турында бенефициар талэбе) гарантиядэ билгелэнгэн очракта гына гарантка 
бирелергэ мемкин. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе гарантиядэ 
билгелэнгэн тэртиптэ, гарантиядэ курсэтелгэн документларны кушып, язма рэвештэ 
гарантка белдерелергэ тиеш.

13. Бенефициар муниципаль гарантиядэ Иэм муниципаль гарантияне биру 
турындагы килешудэ билгелэнгэн срогыннан элек гарантияне утэу турында талэплэрне, 
шул исэптэн принципалныц гарантиясе белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрне утэу срогы 
якынлашкан дип санала торган вакыйгалар (шартлар) вакытында да, курсэтергэ хокуклы 
тугел.

14. Гарант гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую турында 
принципалга хэбэр итэргэ бэм принципалга талэпнец кучермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантиядэ билгелэнгэн срокта, бенефициарныц курсэтелгэн 
талэпкэ кушып бирелгэн документлар белэн Гарантия утэлеше турындагы талэбен 
карарга бэм гарантия шартларына талэплэр Иэм аца кушып бирелгэн документлар туры 
килу-килмэвен тикшерергэ тиеш.

16. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе бэм аца кушып бирелгэн 
документлар гарантия шартларына туры килми дип таныла Иэм гарант бенефициарга 
аныц талэбен канэгатьлэндерудэн баш тарта:

1) гарантия бирелгэн срок тэмамланганнан соц (гарантиянец гамэлдэ булу срогы) 
гарантка талэп !пэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантка тапшырылган);

2) талэп бэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантиядэ билгелэнгэн 
тэртипне бозып, гарантка тапшырылды;

3) талэп бэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантия шартларына туры 
килми;

Бюджет



у
4) бенефициар принципал Иэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан тэкъдим ителгэн 

принципалньщ гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэренец тиешле утэлешен кабул 

итудэн баш тартты;
5) элеге статьяныц 7 пунктында Нэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 11SJ 

статьясындагы 6 пунктында билгелэнгэн очракпарда;
6) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракпарда.
17. Гарантиянец утэлеше турында бенефициар талэбе Иэм (яисэ) аца кушып 

бирелгэн документлар нигезсез Иэм (яисэ) муниципаль гарантия шартларына туры килми 
дип танылган очракта, гарант бенефициарга аныц талэбен канэгатьлэндерудэн баш
тарту турында хэбэр итэргэ тиеш.

18. Гарант бенефициар талэбенэ каршы принципал тэкъдим итэ алырлык 
каршылыкпарны чыгарырга хокукпы. Гарант хэтта принципал алардан баш тарткан яки уз 
бурычын таныган очракта да элеге каршылыкпарга хокукын югалтмый.

19. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен Иэм аца кушып бирелгэн 
документларны нигезле Иэм муниципаль гарантиянец тиешле шартлары дип танылган 
очракта, гарант гарантия буенча йекпэмэне гарантиядэ билгелэнгэн вакытта утэргэ тиеш.

20. Гарантныц бенефициар каршындагы муниципаль гарантиядэ каралган йекпэмэсе 
гарантия белэн тээмин ителгэн принципалньщ срогы чыккан йеклэмэлэре кулэмендэ,
лэкин гарантия суммасыннан да артмый.

21. Гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициар алдындагы йекпэмэсе

туктатыла:
1) гарантта билгелэнгэн кулэмдэ бенефициарга Гарант тарафыннан акча тулэп,,
2) гарантиядэ билгелэнгэн вакыт узганнан соц, ул бирелгэн (гарантиянец гамэлдэ 

булу срогы);
3) принципал Иэм (яисэ) еченче затлар тарафыннан принципалньщ гарантия белэн 

тээмин ителгэн йеклэмэлэрен утэгэн йэ принципалньщ курсэтелгэн йеклэмэлэрен бутэн 
нигезлэр буенча (бенефициар тарафыннан гарантка Иэм (яисэ) судка бирелгэн гарантия 
утэлеше турында гарантка карата талэп булу-булмауга карамастан) туктатылган очракта, 
яисэ принципалньщ курсэтелгэн йеклэмэлэрен башка нигезлэр буенча (бенефициар 
тарафыннан гарантка Иэм (яисэ) судка биргэн талэпнец булу-булмавына карамастан)),

4) гарантка кире кайтару юлы белэн бенефициарныц уз хокукпарыннан Иэм (яисэ) 
бенефициарныц гарантия буенча уз йеклэмэлэреннэн азат иту турында язма гаризасы 
буенча уз хокукпарыннан баш тартуы нэти>к;эсендэ, принципал тарафыннан Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 1151 статьясында каралган гарантия буенча мондый 
гарантия буенча бенефициарлар Иэм килэчэктэ алар барлыкка килу ечен нигезлэр 
фактта булмаган очракта гарантияне кире кайтару нэтиж;эсендэ, гарантны гарантия 
буенча уз йеклэмэлэреннэн азат иту турында гарантия буенча уз хокукпарыннан,

5) эгэр тээмин ителешенэ гарантия бирелгэн принципалньщ йекпэмэсе билгелэнгэн
срокта барлыкка килмэсэ;

6) бенефициар гарантка Иэм (яисэ) гарантка гарантка гарантия утэлеше турында 
гарантка талэп куйганнан соц теп йекпэмэне (шул исэптэн принципалны Иэм (яисэ) 
бенефициарны бетеругэ бэйле рэвештэ) туктатуга яисэ аныц гамэлдэ булмавын алыш-
биреш дип тануга бэйле рэвештэ;;

7 ) бенефициарныц башка затка яисэ бенефициарга караган башка нигезлэр буенча 
гарантка гарантия, хокукпар Иэм (яисэ) бурычлар буенча талэп хокукпарын бутэн затка 
тапшырган очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан (курсэтелгэн талэплэрнец 
(хокукпарныц Иэм бурычларныц) яца хуж;асына (сатып алучыга) облигациягэ хокукпарныц 
яца хуж;асына (сатып алучыга) кучуенэ бэйле рэвештэ, кыйммэтле кэгазьлэр турында 
Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн талэплэрне (хокукпарын) алдан 
тапшырудан (кучудэн тыш), принципалньщ (эмитентныц));

8) принципал тарафыннан башка затка тапшырылган яисэ принципалга караган 
хокукпарныц Иэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц) башка нигезлэре буенча башка затка 
кучкэн очракта, гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка, теп йеклэмэ буенча 
принципалга караган хокукпарныц Иэм (яисэ) бурычларныц (бурычныц) башка нигезлэре 
буенча принципал тарафыннан тапшырылган очракта;;

9) гарантиялэрдэ курсэтелгэн очракпарда Иэм нигезлэр буенча гарантияне
чакыртып алу нэти>к;эсендэ;



10) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.
22. Гарантныц аныц буенча йеклэмэлэре туктатылганнан соц бенефициарны^ 

гарантияне тотып калу курсэтелгэн гарантия буенча нинди дэ булса хокукпарны 
сакламый.

23. Муниципаль гарантияне туктату турында мэгълум булган Гарант бу хакта 
бенефициарга Иэм принципалга хэбэр итэргэ тиеш.

Бенефициар Иэм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисэ туктатуга китерэ торган 
хэллэрнец килеп чыгуы турында мэгълум булган принципал бу хакта гарантка хэбэр 
итэргэ тиеш.

24. Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц принципалга карата 
регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ йэ бенефициарны^ принципалга карата 
талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле булса, мондый муниципаль гарантияне утэу 
ечен акчалар исэпкэ алына

бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында, э мондый муниципаль гарантия 
буенча йекпэмэлэрне утэу бюджет кредиты биру буларак чагыла.

25. Эгэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц принципалга 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китермэсэ йэ бенефициарны^ 
принципалга карата талэп хокукы гарантка юл кую белэн бэйле булмаса, мондый 
муниципаль гарантияне утэу ечен акча тиешле бюджет чыгымнарында исэпкэ алына.

26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йеклэмэлэрнец тулы кулэмдэ яисэ нинди 
дэ булса елешендэ утэу йезеннэн тулэнгэн акчалар регрессы тэртибендэ гарантка 
кайтару яисэ гарантка бенефициарныц принципалга карата бирелгэн талэп хокукпарын 
утэу йезеннэн алынган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла.

27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредитлар Иэм кредитлар 
максатчан булырга тиеш.

28. Муниципаль гарантия белэн тээмин ителгэн кредит (займ) акчаларын максатсыз 
файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия биру турында шартнамэдэ 
билгелэнгэн йекпэмэлэрне утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн очракта, принципал Иэм 
бенефициар Россия Федерациясе законнарында, муниципаль гарантия биру турында 
килешудэ билгелэнгэн ж;аваплылыкка ия.

29. Бенефициарлар булып торган йекпэмэлэрне тээмин итудэ бирелэ торган 
муниципаль гарантиянец узенчэлеклэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн 
билгелэнэ.

30. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмиссиясе нэти>кэсендэ барлыкка килгэн 
йекпэмэлэр буенча муниципаль гарантиялэрне биру Иэм утэу узенчэлеклэре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

31. Муниципаль гарантиялэрне биру тэртибе Иэм шартлары Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы Иэм аныц нигезендэ кабул ителгэн элеге карар белэн билгелэнэ.

Башлыгы 2. ПРОЕКТНЫ T03Y  И0М  КАРАУ 
>к;и р л е к  БЮДЖЕТЫ
31 Статья. >1^ирлек бюджеты проектын тезу нигезлэре
1. >^ирлек бюджеты проекты чыгым йекпэмэлэрен финанс белэн тээмин иту 

максатларында >цирлекнец социаль-икътисади усеш фаразлары нигезендэ тезелэ.
2. Ж^ирлек бюджеты проектын тезу-Башкарма комитетныц аерым бер естенлеге.
>Цирлек бюджеты проектын тезу тэртибе Иэм срокпары Башкарма комитет

тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы, ж;ирлек уставы Иэм ж;ирлек Советы 
карарлары белэн билгелэнэ торган талэплэрне утэп билгелэнэ.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына ж;ирлек бюджеты проектын тезегэндэ 
Чираттагы финанс елында яисэ план чорында ж;ирлек бюджеты акчалары исэбеннэн 
ж;ирлек усеше ечен меИим социаль-икътисадый эИэмияткэ ия чараларны финанслау 
буенча депутатлар тэкъдимнэре исэпкэ алына.

Депутат тэкъдимнэре агымдагы елньщ 20 августыннан да соцга калмыйча Финанс- 
бюджет палатасына язма рэвештэ >цибэрелэ. Депутат тэкъдимнэре белэн хатта 
финанслауны талэп итэ торган объект яки чара, финанслау кирэкпеген нигезлэу Иэм 
тэкъдимнэрне гамэлгэ ашыруга куздэ тотылган чыгымнар суммасы курсэтелергэ тиеш.

4. Ж^ирлек бюджеты проекты муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ 
халык алдында тыцлауларда фикер алышырга тиеш. Тыцлаулар нэтиж;элэре буенча



тэкъдимнэр эшлэнэ, алар нигезендэ Башкарма комитет >цирлек бюджеты проектын эшпэп 
бетерэ.

32 Статья. Ж^ирлек бюджеты проектын тезу ечен кирэкле белешмэлэр
1. >Цирлек бюджеты проектын уз вакытында Иэм сыйфатлы итеп тезу максатларында 

финанс-бюджет палатасы башка финанс органнарыннан, шулай ук дэулэт хакимиятенец 
башка органнарыннан, ж;ирле узидарэ органнарыннан кирэкле белешмэлэр алырга 
хокуклы.

2. Бюджет проектын тезу аца нигезлэнэ:
1) Россия Федерациясендэ бюджет сэясэтен (бюджет сэясэтенэ талэплэр) билгели 

торган Россия Федерациясе Президентыныц Россия Федерациясе Федераль 
Собраниесенэ юлламасы нигезлэмэлэре;

2) Татарстан Республикасында бюджет сэясэтен (бюджет сэясэтенэ талэплэр) 
билгели торган Татарстан Республикасы Президентыныц Татарстан Республикасы 
Дэулэт Советына Юлламасы нигезлэмэлэре;;

3) бюджет сэясэтенец теп юнэлешлэре Иэм салым сэясэтенец теп юнэлешлэре;
4) ж;ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы;
5) озак сроклы чорга бюджет фаразы (бюджет фаразы проекты, бюджет фаразына 

узгэрешлэр проекты );
6) муниципаль программалар (муниципаль программалар проектлары, курсэтелгэн 

программаларны узгэрту проектлары).
33 Статья. >К;ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы
1. Ж,ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы кимендэ еч ел вакыт эчендэ эшлэнэ.
2. Ж,ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы ел саен Башкарма комитет 

билгелэгэн тэртиптэ эшлэнэ.
3. Ж^ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы Башкарма комитет тарафыннан 

>цирлек Советына бюджет проектын керту турында Карар кабул иту белэн бер ук вакытта 
карала.

4. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына ж;ирлекнец социаль-икътисади усеш 
фаразы план чорыныц параметрларын ачыклау Иэм план чорыныц икенче елы 
параметрларын естэу юлы белэн эшлэнэ.

Ж^ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразына ацлатма язуында фараз 
параметрларын нигезлэу, шул исэптэн, фаразланган узгэрешлэрнец сэбэплэрен Иэм 
факторларын курсэтеп, элек расланган параметрлар белэн чагыштыру китерелэ.

5. Ж^ирлек бюджеты проектын тезу яки карау барышында ж;ирлекнец социаль- 
икътисади усеш фаразын узгэрту ж;ирлек бюджеты проектыныц теп характеристикаларын 
узгэртугэ китерэ.

34 Статья. Ж,ирлекнец муниципаль программалары
1. Муниципаль программалар Башкарма комитет тарафыннан раслана.
Муниципаль программаларны гамэлгэ ашыру сроклары Башкарма комитет

тарафыннан алар билгелэгэн тэртиптэ билгелэнэ.
Муниципаль программаларны эш лэу Иэм элеге программаларны формалаштыру 

Иэм гамэлгэ ашыру турында карарлар кабул иту тэртибе Башкарма комитетныц норматив 
хокукый акты белэн билгелэнэ.

2. Муниципаль программаларны финанс белэн тээмин итугэ бюджет 
ассигнованиелэре кулэме, программаны раслаган муниципаль хокукый акт нигезендэ, 
бюджет чыгымнарыныц Иэр максатчан статьясы (ярдэмче программасы) буенча бюджет 
чыгымнарыныц ведомство структурасы составында ж;ирлек Советы карары белэн 
раслана.

Чираттагы финанс елыннан башлап финанслауга тэкъдим ителэ торган муниципаль 
программалар, шулай ук элек расланган муниципаль программаларга узгэрешлэр 
Башкарма комитет тарафыннан билгелэнгэн срокларда расланырга тиеш. Х^ирлек 
Советы муниципаль программалар проектларын Иэм муниципаль программаларга 
узгэрешлэр керту турындагы тэкъдимнэрне >^ирлек Советыныц норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн тэртиптэ карап тикшеруне тормышка ашырырга хокуклы.

Муниципаль программалар ж;ирлек Советы карары нигезендэ >цирлек бюджеты 
турындагы карар уз кеченэ кергэн кеннэн ике айдан да соцга калмыйча китерелергэ тиеш.



3. Иэр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруныц 
нэтижэлелеген бэялэу уткэрелэ. Курсэтелгэн бэялэуне уткэру тэртибе Иэм аныц 
критерийлары Башкарма комитет тарафыннан билгелэнэ.

Курсэтелгэн бэялэу нэтижэлэре буенча Башкарма комитет тарафыннан элек 
расланган муниципаль программаныц чираттагы финанс елыннан башлап туктатылырга 
яки узгэртергэ, шул исэптэн муниципаль программаны гамэлгэ ашыруны финанс белэн 
тээмин итугэ бюджет ассигнованиелэре кулэмен узгэрту кирэкпеге турында Карар кабул 

ителергэ мемкин.
4. ШэИэр бюджетында программаларны гамэлгэ ашыруга, Башкарма комитет 

билгелэгэн тэртиптэ аларны эшлэу, раслау Иэм гамэлгэ ашыру ечен бюджет
ассигнованиелэре каралырга мемкин.

35 Статья. Курсэткечлэр составы, предоставляемых карау Иэм раслау проектында

турында карар жирлек бюджеты
1. Жирлек Советы карарында бюджетныц теп характеристикалары булырга тиеш, 

аларга бюджет керемнэренец гомуми кулэме, чыгымнарныц гомуми кулэме, бюджет
дефициты (профицит) керэ.

2. Бюджет турында карар белэн билгелэнэ:
бюджет керемнэренец Баш администраторлары Исемлеге,
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары Исемлеге, 
бюджет ассигнованиелэрен Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджетлар 

чыгымнары кпассификациясенец булекпэре, булекчэлэре, максатчан статьялары, 
терлэре буенча булу (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендэ);

бюджет ассигнованиелэрен шэИэр бюджеты акчаларын баш булучелэргэ, 
булекпэргэ, булекчэлэргэ, максатчан статьяларга, Чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына бюджет чыгымнары кпассификациясенец чыгымнар терлэре теркемнэре буенча 
булу (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы
законы редакциясендэ);

гавами норматив йеклэмэлэрне утэугэ юнэлдерелгэн бюджет ассигнованиелэренец

гомуми кулэме;
Чираттагы финанс елында Иэм план чорында Россия Федерациясе бюджет 

системасыныц башка бюджетларына бирелэ торган бюджетара трансфертлар кулэме 
(статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы

редакциясендэ);
план чорыныц икенче елына, Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц беренче 

елына бюджет расланган очракта, шартлы рэвештэ расланган (расланган) чыгымнарныц 
гомуми кулэме бюджет чыгымнарыныц гомуми кулэменец кимендэ 2,5 проценты 
кулэмендэ (максатчан билгелэнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасыныц 
башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исэбеннэн каралган бюджет 
чыгымнарын исэпкэ алмыйча), план чорыныц икенче елына бюджет чыгымнарыныц 
гомуми кулэменец кимендэ биш проценты кулэмендэ (бюджет чыгымнарын исэпкэ 
алмыйча ), максатчан билгелэнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасыныц 
башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исэбенэ каралган);

Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендэ);

муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге, Чираттагы финанс елыннан Иэм план 
чорыныц Иэр елыннан соц килэ торган елныц 1 гыйнварына, шул исэптэн муниципаль
гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиге курсэтелеп,,

жирлек бюджетыныц Россия Федерациясе Бюджет кодексы, жирлек Советы
карарлары белэн билгелэнгэн башка курсэткечлэре.

3. Х^ирлек бюджеты чыгымнарыныц ведомство структурасы курсэткечлэрен узгэрту 
расланган бюджет ассигнованиелэрен арттыру яисэ кыскарту йэ бюджет чыгымнарыныц 
естэмэ максатчан статьялары Иэм (яисэ) терлэре буенча бюджет ассигнованиелэрен 
чыгымнар ведомство структурасына керту юлы белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Жирлек Советы карары белэн чираттагы финанс елыннан башлап гамэлгэ кертугэ 
(бюджетта чагылдыруга) тэкъдим ителэ торган салым булмаган керемнэрнец аерым



тврлэре (ярдэмче тврлэре) буенча бюджет керемнэрен бюджет турындагы карарда 
тиешле бюджет ассигнованиелэреннан Иэм (яисэ) бюджет чыгымнарыныц гомуми 
кулэменнэн артыграк билгелэнгэн максатларга файдалану каралырга мемкин.

Башлыгы 3. Ж;ИРЛЕК БЮДЖЕТЫН КАРАУ Ь0М  РАСЛАУ
36 Статья. Ж;ирлек Советы каравына ж;ирлек бюджеты турында карар проектын 

керту
1. Ж^ирлек бюджеты турындагы карар проекты Авыл ж;ирлеге Советы карарлары 

белэн билгелэнгэн срокпарда, эмма агымдагы елныц 15 ноябреннэн дэ соцга калмыйча, 
тубэндэге документлар Иэм материаллар белэн бер ук вакытта >цирлек Советы каравына 
кертелэ:

1) бюджет сэясэтенец теп юнэлешлэре Иэм салым сэясэтенец теп юнэлешлэре,
2) агымдагы финанс елыныц узган чорында ж;ирлекнец социаль-икътисадый 

усешенец якынча нэтиж;элэре Иэм агымдагы финанс елында >цирлекнец социаль- 
икътисадый усешенец кетелуче нэтиж;элэре.;

3) ж;ирлекнец социаль-икътисади усеш фаразы;
4) Чираттагы финанс елына Иэм план чорына >цирлекнец тупланма бюджетыныц теп 

характеристикалары фаразы (керемнэрнец гомуми кулэме, чыгымнарныц гомуми кулэме, 
дефицит (профицит) ;

5) бюджет проектына ацлатма язуы;
6) Чираттагы финанс елыннан соц килэ торган елныц 1 гыйнварына (Чираттагы 

финанс елы Иэм план чорыныц елыннан соц килэ торган елньщ 1 гыйнварына) 
муниципаль бурычньщ иц югары чиге);

7) агымдагы финанс елына бюджет утэлешен бэялэу;
8) >к;ирлек Советы, Контроль-хисап палатасы тарафыннан тэкъдим ителгэн, финанс- 

бюджет палатасы белэн элеге бюджет сметаларына карата каршылыклар барлыкка 
килгэн очракта, курсэтелгэн органнарныц бюджет сметалары проектлары;

9) башка материаллар.
Муниципаль программалар Иэм эшчэнлекнец программалы булмаган юнэлешлэре 

буенча бюджет ассигнованиелэрен булу бюджеты турындагы карар расланган очракта, 
бюджет турында карар проектына муниципаль программалар паспортлары тапшырыла.

Эгэр бюджет турында карар проекты бюджет чыгымнарын классификациялэу 
булеклэре Иэм булекчэлэре буенча бюджет ассигнованиелэрен булу белэн кушымта 
булмаса, бюджет чыгымнарын классификациялэу булеклэре Иэм булекчэлэре буенча 
бюджет ассигнованиелэрен булу белэн кушымта бюджет турында карар проектына 
ацлатма язуына кушымталар составына кертелэ.

37 Статья. Ж^ирлек бюджеты турында карар проектын карау Иэм аны раслау тэртибе
1. Муниципаль берэмлек башлыгы чираттагы финанс елына бюджет турында карар 

проекты кертелгэннэн соц бер эш кене эчендэ аны >цирлек Советына экспертиза уткэру
ечен контроль-хисап палатасына ж,ибэрэ.

2. Контроль-хисап палатасы 5 эш кене эчендэ бюджет турында карар проекты
турында бэялэмэ эзерли.

Контроль-хисап палатасы бэялэмэсе ж;ирлек Советы депутатлары тарафыннан 
ж;ирлек бюджеты турындагы карар проектына тезэтмэлэр эзерлэгэндэ исэпкэ алына.

3. Ж;ирлек Советы Рэисе Контроль-хисап палатасы бэялэмэсе нигезендэ ж;ирлек 
Советы тарафыннан >цирлек бюджеты турында карар проектын карап тикшеругэ кабул иту 
яки аны Башкарма комитетка эшлэп бетеру ечен кире кайтару турында Карар кабул итэ.

Ж;ирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирэкле документлар Иэм 
материаллар белэн, эшлэп бетергэннэн соц биш эш кене эчендэ >цирлек Советына 
тапшырылырга тиеш.

4. Ж;ирлек советы ж;ирлек бюджеты турындагы карар проектын бер укылышта карый.
5. Бюджет проекты алга таба гавами тыцлаулар уздыру максатларында халыкка 

>киткерелергэ (бастырып чыгарылырга) Иэм рэсми порталда урнаштырылырга тиеш.
6. Халык алдында тыцлаулар уткэргэннэн соц, ж;ирлек бюджеты турындагы карар 

проекты ж;ирлек Советы тарафыннан бер укылышта карала Иэм тулысынча кабул ителэ.
7. Ж;ирлек Советы тарафыннан кабул ителгэн чираттагы финанс елына х^ирлек 

бюджеты турындагы карар 20 декабрьдэн дэ соцга калмыйча муниципаль берэмлек 
башлыгына имза салу Иэм халыкка х<;иткеру (бастырып чыгару) ечен х<;ибэрелэ.



8. Х^ирлек Советыныц ж;ирлек бюджеты турындагы карары Чираттагы финанс 
елыныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

9. Эгэр ж;ирлек Советыныц авыл ж;ирлеге бюджеты турындагы карары агымдагы 
финанс елы башыннан уз кеченэ кермэсэ:

1) Финанс-бюджет палатасы бюджет акчаларын баш булучегэ бюджет 
ассигнованиелэрен Иэм бюджет йеклэмэлэренец лимитларын финанс хисабы елында 
бюджет ассигнованиелэренец уникенче елешеннэн Иэм бюджет йеклэмэлэре 
лимитларыннан артмаган кулэмдэ ай саен >к;иткерергэ хокуклы;

2) >к;ирлек Советы карары белэн ж;ирлек бюджеты турында билгелэнэ торган башка 
курсэткечлэр >цирлек Советы карары белэн ж;ирлек советыныц Финанс хисап елына 
бюджеты турында карары белэн билгелэнгэн кулэмнэрдэ (нормативларда) Иэм тэртиптэ 
кулланыла;

3) Россия Федерациясе бюджет системасыньщ башка бюджетларына бюджетара 
трансфертларны булу Иэм биру тэртибе хисап финанс елына билгелэнгэн рэвештэ 
сакпана.

10. Эгэр >к;ирлек Советыныц финанс елы башланганнан соц еч ай узгач, бюджет 
турындагы карары уз кеченэ кермэсэ, Финанс-бюджет палатасы элеге статьяньщ 9 
елешендэ билгелэнгэн шартларны утэгэндэ бюджет утэлешен оештыра.

Шул ук вакытта финанс-бюджет палатасыныц хокуклары юк:
1) бюджет йеклэмэлэре лимитларын Иэм бюджет ассигнованиелэрен Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнгэн юридик Иэм физик затларга бюджет
' инвестициялэре Иэм субсидиялэренэ >к;иткерергэ;;

2) бирергэ бюджет кредитлары;
3) алдагы финанс елыныц сигездэн артык бурыч алуларыныц кварталга исэплэнгэн 

кулэме кулэмендэ бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга;;
4) формалаштырырга резерв фондлары.
Элеге статьяньщ 9 Иэм 10 елеш лэрендэ курсэтелгэн чиклэулэр гавами норматив 

йекпэмэлэрне утэугэ, муниципаль бурычка хезмэт курсэтугэ Иэм тулэугэ бэйле 
чыгымнарга кагылмый.

11. Эгэр ж;ирлек Советы карары агымдагы финанс елы башланганнан соц Иэм 
бюджет утэлеше элеге карар уз кеченэ кергэн кенгэ кадэр шушы статьяньщ 9 Иэм 10 
елешлэре нигезендэ гамэлгэ ашырыла икэн, курсэтелгэн карар уз кеченэ кергэн кеннэн 
бер ай эчендэ Башкарма комитет >к;ирлек Советына карауга Иэм раслауга >кирлек 
бюджеты турында ж;ирлек Советы карарына узгэрешлэр керту турында карар проектын 
тэкъдим итэ, бюджет белэн вакытлыча идарэ иту чорында бюджет утэлешен исэпкэ 
алып, бюджет курсэткечлэрен ачыклаучы документлар (статья 2007 елныц 2 
августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ)

Курсэтелгэн карар проекты авыл ж;ирлеге Советы тарафыннан тэкъдим ителгэн 
кеннэн алып 15 кеннэн дэ артмаган вакытта карала Иэм раслана.

Элеге статья район бюджетын тезегэндэ Иэм утэгэндэ, 2020 елга Иэм 2021, 2022 
еллар план чорына бюджеттан башлап, барлыкка килэ торган хокук менэсэбэтлэренэ 
карата кулланыла.

Башлыгы 4. Ж|ИРЛЕК БЮДЖЕТЫ УТЭЛЕШЕ
38 Статья. Бюджет утэлеше нигезлэре
1. Х<;ирлек бюджетыныц утэлеше Башкарма комитет тарафыннан тээмин ителэ. 

Бюджет утэлешен оештыру Финанс-бюджет палатасына йеклэнэ.
2. Бюджет кассаныц бердэмлеге Иэм чыгымнарныц ведомствога буйсынуы 

нигезендэ башкарыла.
3. " Бербаш авыл ж;ирлеге" муниципаль берэмлегендэ бюджетныц казначылык 

утэлеше билгелэнэ.
39 Статья. Х^ирлек бюджетыныц ж;ыелма бюджет язмасы
1. Х<;ыелма бюджет язмасын тезу, раслау Иэм аца узгэрешлэр керту Финанс-бюджет 

палатасы >^итэкчесе тарафыннан гамэлгэ ашырыла.
2. Х^ыелма бюджет язмасыныц расланган курсэткечлэре ж;ирлек Советыныц >к;ирлек 

бюджеты турындагы карарына туры килергэ тиеш.



К  _  „ „
турында Карар кабул ителгэн очракта, финанс-бюджет палатасы житэкчесе жыелма 
бюджет язмасына тиешле узгэрешлэр кертэ.

3. Бюджет утэлеше барышында жыелма бюджет язмасы курсэткечлэре финанс- 
бюджет палатасы житэкчесе карарлары нигезендэ бюджет турындагы карарга 
узгэрешлэр кертмичэ генэ узгэртелергэ мемкин:

1) гавами норматив йекпэмэлэрне утэу ечен бюджет ассигнованиелэре житэрлек 
булмаган очракта - курсэтелгэн ассигнованиелэрнец гомуми кулэменец агымдагы финанс 
елында жирлек Советы карары белэн расланган бюджет ассигнованиелэренец гомуми 
кулэменец 5 проценты чиклэрендэ аларны утэугэ бюджет ассигнованиелэре житэрлек 
булмаган очракта-курсэтелгэн ассигнованиелэрнец гомуми кулэмен арттырып, агымдагы 
финанс елында аларны утэугэ жирлек бюджеты турында жирлек Советы карары белэн 
расланган бюджет ассигнованиелэренец гомуми кулэменец 5 проценты чиклэрендэ;

2) бюджет акчаларын баш булучелэрнец (алар карамагындагы бюджет 
учреждениелэренец) составы яисэ вэкалэтлэре (функциялэре) узгэргэн, Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан субвенциялэр исэбенэ 
жирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруны, жирлек бюджеты акчаларына 
тулэтуне, резерв фондлары акчаларын куллануны Иэм расланган бюджет 
ассигнованиелэре составында башка рэвештэ резервланган суд актларын утэуне куздэ 
тоткан законнар уз кеченэ кергэн очракта, жирлек бюджеты акчаларына тулэтуне, резерв 
фондлары акчаларын куллануны Иэм расланган бюджет ассигнованиелэре составында 
башка рэвештэ резервланган, бюджет акчаларын алучылар арасында бюджет 
ассигнованиелэрен конкурс нигезендэ булу Иэм жирлек бюджетын утэу узенчэлекпэренэ 
бэйле башка нигезлэр буенча, жирлек бюджеты турында жирлек Советы карары белэн 
билгелэнгэн бюджет акчаларын баш булучелэр арасында бюджет ассигнованиелэрен 
яцадан булу-бюджет ассигнованиелэре кулэме чиклэрендэ . ;

3) агымдагы финанс елы Иэм план чоры арасында бюджет ассигнованиелэрен 
яцадан булгэн очракта - Чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирлек бюджеты 
турында жирлек Советы карары белэн тиешле финанс елына Иэм план чорына бюджет 
акчаларын баш булучегэ бюджет ассигнованиелэренец гомуми кулэмен Иэм тиешле 
булеклэр, булеклэр, максатчан статьялар, агымдагы финанс елына Иэм план чорына 
чыгымнар терлэре буенча бюджет ассигнованиелэренец гомуми кулэмен тиешле финанс 
елына Иэм план чорына жирлек Советы карары белэн каралган чикпэрдэ;

4) агымдагы финанс елында муниципаль хезмэт курсэтулэргэ бюджет 
ассигнованиелэреннэн файдалану хисабына бюджет ассигнованиелэре аерым булеклэр, 
булекчэлэр, максатчан статьялар Иэм чыгымнар терлэре буенча бюджет 
ассигнованиелэре арткан очракта - тиешле чыгымнарныц тере буенча бюджет 
ассигнованиелэрен арттыру шарты белэн агымдагы финанс елында муниципаль хезмэт 
курсэтулэр ечен бюджет ассигнованиелэренец гомуми кулэме чикпэрендэ-муниципаль 
хезмэт курсэтулэр ечен бюджет ассигнованиелэренец гомуми кулэме 10 проценттан 
артмаган очракта;

5) Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ муниципаль бурычны 
реструктуризациялэуне уткэргэн очракта;;

6)бюджет кытлыгын финанслау чыганакпары терлэре арасында бюджет 
ассигнованиелэрен яцадан булгэн очракта, бюджет утэлеше барышында тиешле финанс 
елына каралган бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет 
ассигнованиелэренец гомуми кулэме чиклэрендэ бюджет ассигнованиелэренец гомуми 
кулэме чиклэрендэ.

Чыгымнарныц Ведомство структурасы нигезендэ расланган чыгымнар буенча 
жыелма бюджет язмасы курсэткечлэрен узгэрткэндэ, гавами норматив йеклэмелэрне 
утэугэ бэм муниципаль бурычка хезмэт курсэтугэ каралган бюджет ассигнованиелэрен 
кимету бюджет турында карарга узгэрешлэр кертмичэ башка бюджет ассигнованиелэрен 
арттыру ечен рехсэт ителми;

7) максатчан билгелэнештэге субсидиялэр, субвенциялэр Иэм башка бюджетара 
трансфертлар алган очракта, бюджет турында карар белэн расланган кулэмнэрдэн тыш.

4. Чыгымнар буенча жыелма бюджет язмасыныц расланган курсэткечлэре 
Чираттагы финанс елы башланганчы бюджет акчаларын баш булучелэргэ житкерелэ.



5. Ж|ыелма бюджет язмасына, бюджетныц бердэм счетындагы калдыклар белэн 
идарэ иту операциялэреннэн тыш, ж;ирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
буенча бюджет ассигнованиелэре дэ кертелэ.

40 Статья. Касса планы
1. Касса планында агымдагы финанс елында ж;ирлек бюджетына касса керемнэре 

Иэм >к;ирлек бюджетыннан касса тулэулэренец фаразлары ацпашыла.
Касса планында бюджетныц бердэм счетында калдыклар белэн идарэ иту буенча 

операциялэрне гамэлгэ ашыруга тотылган акчаныц иц чик кулэме билгелэнэ.
2. Финанс-бюджет палатасы касса планын тезу Иэм алып бару тэртибен, шулай ук 

бюджет акчаларын баш булуче, бюджет керемнэренец баш администраторы, бюджет 
кытлыгын финанслау чыганакпарыныц баш администраторы тарафыннан касса планын 
тезу Иэм алып бару ечен кирэкпе белешмэлэр тапшыру составын Иэм срокларын 
билгели.

Касса планын тезу Иэм алып бару финанс-бюджет палатасы тарафыннан гамэлгэ 
ашырыла.

41 Статья. Ж^ирлек бюджетыныц керемнэр буенча утэлеше
Керемнэр буенча бюджет утэлеше куздэ тотыла:
агымдагы финанс елында гамэлдэ булган нормативлар буенча Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында, ж;ирлек Советыныц бюджет турында Иэм Татарстан 
Республикасыныц башка законнары Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезлэмэлэре нигезендэ кабул ителгэн ж;ирлек Советы карары белэн, Федераль 
казначылык органнары Иэм бюджетка башка керемнэр исэбеннэн ж;ирлек бюджетыныц 
бердэм счетына кучеру (статья 2007 елныц 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендэ);

артык буленгэн суммаларны кучеру, артык тулэнгэн яки артык алынган суммаларны 
кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган ечен процентлар 
Иэм артык алынган суммаларга исэплэнгэн процентлар суммаларын кире кайтару;

Россия Федерациясе законнары нигезендэ артык тулэнгэн яисэ артык алынган 
суммалар хисабына;

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тулэулэр бюджеты 
керемнэре администраторы тарафыннан тегэллэштеру (статья 2007 елныц 2 
августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендэ);

артык тулэнгэн яки артык алынган салымнар, ж;ыемнар Иэм башка тулэулэр 
суммаларын кире кайтаруны (зачетны, тегэллэштеруне) тормышка ашыру ечен кирэкле, 
артык буленгэн суммаларны, чараларны, шулай ук мондый кире кайтаруны уз вакытында 
башкармаган ечен процентлар Иэм артык алынган суммаларга исэплэнгэн процентлар 
суммаларын Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ ж;ирлек бюджетыныц 
бердэм счетыннан кучеру.

42 Статья. Ж;ирлек бюджетыныц чыгымнар буенча утэлеше
1. Финанс-бюджет палатасы тарафыннан, Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

талэплэрен утэп, ж;ирлек бюджетыныц чыгымнар буенча утэлеше тэртибе билгелэнэ.
2. Ж^ирлек бюджетыныц чыгымнар буенча утэлешен куздэ тота:
1) Бюджет йекпэмэлэрен кабул иту;
2) раслау акчалата йекпэмэлэрен;
3) Акчалата йекпэмэлэрне тулэуне санкциялэу;
4) акчалата йеклэмэлэрнец утэлешен раслау.
3. Бюджет акчаларын алучы бюджет йекпэмэлэрен аца ж;иткерелгэн бюджет 

йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ кабул итэ.
Бюджет акчаларын алучы бюджет йекпэмэлэрен физик Иэм юридик затлар, 

индивидуаль эшкуарлар белэн бутэн шартнамэлэр тезу юлы белэн яисэ Россия 
Федерациясе законнары, башка хокукый акт, килешу нигезендэ кабул итэ.

4. Бюджет акчаларын алучы тулэу бурычын тулэу документлары Иэм аларны 
тулэуне санкциялэу ечен кирэкле башка документлар нигезендэ, оператив-эзлэу 
чараларын утэугэ бэйле очракларда тулэу документлары нигезендэ раслый.



5. Акчалата йеклэмэлэрне тулэу (гавами норматив йеклэмэлэр буенча акчалата 
йеклэмэлэрдэн тыш) бюджет акчаларын алучыга >циткерелгэн бюджет йеклэмэлэре
лимитлары чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла.

Гавами норматив йеклэмэлэр буенча акчалата йеклэмэлэрне тулэу бюджет 
ассигнованиелэрен алучыга ж;иткерелгэн бюджет ассигнованиелэре чиклэрендэ
башкарылырга мемкин.

6. Акчалата йеклэмэлэрнец утэлешен раслау жирлек бюджетыныц бердэм 
счетыннан физик яисэ юридик затлар, Россия Федерациясе бюджет системасы, халыкара 
хокук субъектлары бюджетлары файдасына акчаны исэптэн тешеруне раслый торган 
тулэу документлары нигезендэ, шулай ук бюджет акчаларын алучыларньщ акчалата 
йеклэмэлэрен утэу буенча акчалата булмаган операциялэрне уткэруне раслый торган 
башка документлар нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

43 Статья. Бюджет язмасы
1. Бюджет акчаларын баш булучелэрнец (булучелэрнец) бюджет язмаларын тезу 

Иэм алып бару тэртибе, аларга узгэрешлэр кертуне дэ кертеп, Башкарма комитет
тарафыннан билгелэнэ.

Бюджет акчаларын баш булучелэрнец бюджет язмалары >цыелма бюджет язмасы 
белэн расланган Иэм Башкарма комитет тарафыннан расланган бюджет йеклэмэлэре
лимитлары нигезендэ тезелэ.

Бюджет акчаларын булучелэрнец бюджет язмалары бюджет ассигнованиелэре Иэм
аларга >циткерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ тезелэ.

2. Бюджет язмасын раслау Иэм аца узгэрешлэр керту бюджет акчаларын баш булуче
(булуче) тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

Чыгымнар буенча бюджет язмасы курсэткечлэре Чираттагы финанс елы башына 
кадэр ведомствога караган эш биручелэргэ Иэм бюджет акчаларын алучыларга 
ж;иткерелэ.

3. Бюджет язмаларын тезу Иэм алып бару тэртибе бюджет акчаларын баш 
булученец (булученец) бюджет язмасы белэн раслана торган чыгымнар терлэре 
элементлары (теркемчэлэре Иэм элементлары) кодлары, шулай ук дэулэт идарэсе 
секторы операциялэрен классификациялэу кодлары буенча курсэткечлэрне 
детальлэштеруне гамэлгэ ашыру хокукын яисэ бурычын билгелэргэ мемкин.

>К;ыелма бюджет язмасы курсэткечлэре нигезендэ бюджет акчаларын баш 
булученец чыгымнары буенча бюджет язмасы белэн расланган курсэткечлэрне жывлма 
бюджет язмасына тиешле узгэрешлэр кертмичэ узгэрту рехсэт ителми.

Бюджет акчаларын баш булученец бюджет язмасы курсэткечлэре нигезендэ бюджет 
язмасы белэн расланган курсэткечлэрне бюджет акчаларын баш булученец бюджет 
язмасына тиешле узгэрешлэр кертмичэ узгэрту рехсэт ителми.

44 Статья. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча >цирлек бюджеты

утэлеше
Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет ассигнованиелэре 

исэбеннэн утэлергэ тиешле акчалата йеклэмэлэрне тулэуне санкциялэу Башкарма 
комитет тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.

45 Статья. Бюджет сметасы
1. Казна учреждениесенец бюджет сметасы Россия Федерациясе Финанс 

министр л ыгы билгелэгэн гомуми талэплэр нигезендэ бюджет акчаларын баш булуче 
тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ, раслана Иэм алып барыла.

Бюджет акчаларын баш булученец бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы >цирле 
узидарэ органы тарафыннан элеге орган ж;итэкчесе тарафыннан раслана.

2. Казна учреждениесенец бюджет сметасыныц расланган курсэткечлэре казна 
учреждениесе функциялерен утэуне тээмин иту буенча бюджет йеклэмэлэрен кабул иту 
Иэм (яки) утэу ечен аца >к;иткерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитларына туры килергэ 
тиеш.

Казна учреждениесенец бюджет сметасы дэулэт (муниципаль) ихтыяж^арын тээмин 
иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу буенча бюджет йеклэмэлэре 
лимитлары чиклэрендэ раслана торган дэулэт Иэм муниципаль ихтыяж^арны тээмин иту 
ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу план-графикларын 
формалаштырганда каралган дэулэт (муниципаль) ихтыяхупарын тээмин иту ечен



товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу ечен финанс тээминаты кулэмнэрен

исэпкэ^алып бюджет сметасында естэмэ рэвештэ казна

учреждениесенец бюджет сметасын тезу Иэм алып бару тэртибендэ каралган б

курсэткечлэр расла р 0се бюджет сметасын раслау тэртибе нигезендэ аны

ласлау хокукынТ ия булган бюджет сметасы курсэткечлэре чыгым терлэренец 
элементлары (теркемчэлэре Иэм элементлары) кодлары буенча шулаи ук тиешле 
теокемнэрнец (статьяларыныц) статьялары (статьялары) кодлары буенча, житкерелгэн 
бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ Дэулэт идарэсе секторы операциялэре 
^ассиф икациялэунец тиешле теркемнэренец (статьяларыныц) кодлары буенча 
житкерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ детальлэштерелергэ мемки .

48 Статья. Финанслауныц иц чик кулэме
1 Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелэнгэн очракта Иэм Т®Р™ 

чыгымнар буенча жирлек бюджетын утэуне оештырганда агымдагы финанс елыныц 
тиешле чорында акчалата йеклэмэлэрне тулэунец иц чик кулэмен (финанслауныц иц чик 
кулэме) раслау Иэм аны баш булучегэ, булучегэ Иэм бюджет акчаларын алучыларга

ЖИТТ ф и н Ранслауньщ  ин чик кулэме, тулаем алганда, бюджет акчаларын 
булучегэ Иэм алучыга карата ай саен яки квартал саен яки квартал саен арта бара торган 
нэтижэ белен агымдагы финанс елы башыннан бюджет акчаларын теп булучеларне, 
булучелэоне Лам алучыларны финанслауга гаризалар нигезендэ билгелэнэ.

Y Y 47 Статья Бюджет утэгэндэ жирлек бюджеты турында карар белэн расланган 
кяпяплан артык фактта артыграк алынган табышлардан файдалану

1 Жирлек бюджетын утэгэндэ бюджет турында расланган карардан тыш факт 
япынган керемнэр Финанс-бюджет палатасы тарафыннан агымдагы финанс елына Лэм 
план чорына бюджет турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ, муниципаль бурычларны 
Г э у г э  ш у л а Г у к  жыелма бюджет язмасында каралган кулэмдэ бюджет 
ассигнованиелэре 'ж и тм эгэн  очракта, жирлек субъектыныц гааами норматив

ЙеКЛТ м Х Нт ч Т б Г т л э н Р|ш Г б ул га н  физик Лэм юридик затлардан, шул исэптэн Россия 
Ф едерациясеТю дж ет кодексы белэн билгелэнгэн тэртиптэ бюджет утэгэндэ расланган 
кеоемнэрдэн тыш фактта алынган субсидиялэр, субвенциялэр, башка бюджетара 
тоансФертлар Лэм кире кайтарылмый торган кертемнэр бюджет чыгымнарын арттыруга, 
Г к с а *а Рн бРилгелэнеш е булган субсидиялэр, субвенциялэр, башка бюджетара 
Грансф ертлар™иру максатларына жибэрелэ., агымдагы финанс елына Лэм план чорына 
бюджет турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ генэ жыелма бюджет язмасына

узгэрешлэр керту белэн бэйле.
А9, Статья Агымдагы финанс елы тэмамлануы
Бюджет утэлеше буенча операциялэр 31 декабрьдэ тэмамлана, мода Россия 

ФедерацДи* се б ю д ж е т  кодексыныц 242 статьясындагы 2 пунктында курсэтелгэн

° ПеРАЦгымЛдаРгДь Г ф Г а н с  елында бюджет утэлеше буенча операциялэрне тегэллэу 
Башкарма комитет тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы талэплэре 
нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.

Башлыгы 5. T03Y, ТЫШКЫ ТИКШЕРУ, КАРАУ 
ц Яу  rk")I1>KET х и с а п л ы л ы г ы н  р а с л а у
^9 С татья Бюджет исэбе, бюджет хисаплылыгы Лэм бюджет хисаплылыгын тезу

нигезлэре ^  ^  хисаплылыгыныц бердэм м етодологиям  Лэм

стандартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлэмэлэре нигезендэ Россия
Федеоациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнэ. .

2 Бюджет исэбе «Бербаш авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец финанс h 
Аинанс булмаган активлары бэм йеклэмэлэре торышы турында акчалата белдерудэ 
мэгьлумат жыю теркэу бэм гомумилэштерунец тэртипкэ салынган системасыннан, 
ш“ к э л е г е  акгивларны Лэм йеклэмэлэрне узгэртэ торган операциялэрдэн гыибарэт.



Бюджет исэбе Россия Федерациясенец бюджет классификациясен уз эченэ алган 
счетлар Планы нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

Бюджет исэбе счетлары планы Иэм аны куллану буенча инструкция Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан раслана.

3. Бюджет хисаплылыгын уз эченэ ала:
1) бюджет утэлеше турында хисап;
2) бюджет утэлеше балансы;
3) эшчэнлекнец финанс нэтиж;элэре турында хисап;
4) хисап хэрэкэте турында акча;
5) Ацлатма язуы.
4. Бюджет утэлеше турындагы хисапта Россия Федерациясе бюджет 

кпассификациясе нигезендэ керемнэр, чыгымнар Иэм бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары буенча бюджет утэлеше турында белешмэлэр бар.

5. Бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет керемнэренец Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш 
администраторлары (алга таба - бюджет акчаларыныц Баш администраторлары) 
ведомство буйсынуындагы бюджет акчаларын алучылар (булучелэр), бюджет керемнэре 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары 
тарафыннан узлэренэ тапшырылган бюджет хисаплылыгы нигезендэ ж;ыелма бюджет 
хисаплылыгын тезилэр.

Ж^ирлек бюджеты акчаларыныц Баш администраторлары ж;ыелма бюджет хисабын 
узлэре билгелэгэн вакытта Башкарма комитетка тапшыралар.

6. Ж^ирлекнец бюджет хисаплылыгы бюджет акчалары баш администраторларыныц 
ж;ыелма бюджет хисаплылыгы нигезендэ тезелэ.

7. Ж^ирлекнец бюджет хисаплылыгы еллык хисап булып тора. Бюджет утэлеше 
турындагы хисап квартал саен була.

8. Агымдагы финанс елыныц беренче кварталында, ярты еллыгында Иэм тугыз 
аенда бюджет утэлеше турындагы хисап Башкарма комитет тарафыннан раслана Иэм 
>кирлек Советына, Контроль-хисап палатасына ж;ибэрелэ.

Ж^ирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисаплар ж;ирлек Советы карарлары 
белэн расланырга тиеш.

9. Башкарма комитет карары буенча физик затларга хезмэт ечен тулэу Иэм 
башка тулэулэр, шулай ук алар белэн бэйле Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына мэхфури тулэулэр Иэм аларны кучеру, бюджет Хисабын, Бюджет Иэм 
Автоном учреждениелэрнец берлэштерелгэн хисаплылыгын, бюджет исэбенэ алынучы 
башка мэж;бури хисаплылыкны тезу Иэм тапшыруны, мондый хисаплылыкны тиешле 
муниципаль органнарга тапшыруны тээмин иту буенча бюджет исэбен алып бару буенча 
гомуми талэплэр нигезендэ тапшырылырга мемкин., финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан билгелэнгэн.

50 Статья. Ж^ирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру
1. Ж^ирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап, аны >цирлек Советында 

караганчы, тышкы тикшерелергэ тиеш, ул бюджет акчалары баш администраторларыныц 
бюджет хисаплылыгын тышкы яктан тикшеруне Иэм бюджет утэлеш е турында еллык 
хисапка бэялэмэ эзерлэуне уз эченэ ала.

2. Ж^ирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру контроль- 
хисап палатасы тарафыннан башкарыла.

3. Башкарма комитет контроль-хисап палатасына тышкы тикшеру ечен тапшырыла:
1) бюджет утэлеше турында еллык хисап;
2) бюджет утэлеше балансы;
3) эшчэнлекнец финанс нэти>кэлэре турында хисап;
4) хисап хэрэкэте турында акча;
5) Ацлатма язуы.
4. Башкарма комитет, агымдагы елныц 1 апреленнэн дэ соцга калмыйча, аца 

бэялэмэ эзерлэу ечен, >кирлек бюджеты утэлеше турында хисап тапшыра. >^ирлек 
бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэялэмэ эзерлэу эшлэре бер айдан да 
артмаган вакыт эчендэ башкарыла.



5. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисапка бэялэмэ Контроль-хисап палатасы 
тарафыннан ж;ирлек Советына бер ук вакытта Башкарма комитетка юлланган.

51 Статья. Ж;ирлек Советы тарафыннан бюджет утэлеше турындагы еллык хисапны 
тапшыру, карау Иэм раслау

1. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисапны тапшыру, карау Иэм раслау тэртибе 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ ж;ирлек Советы тарафыннан билгелэнэ.

2. Авыл ж;ирлеге бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап белэн бер ук вакытта 
Башкарма комитет тарафыннан да тапшырыла:

1) ж;ирлек Советыныц бюджет утэлеше турында карар проекты;
2) резерв фонды ассигнованиелэре утэлеше турында хисап;
3) бюджет кредитларын биру Иэм тулэу турында хисап;
4) эчке бурыч торышы турында хисап;
5) Ацлатма язуы;
6) бюджет законнарында каралган башка документлар Иэм материаллар.
3. Контроль-хисап палатасы Бэялэмэсен алганнан соц ж;ирлек бюджеты утэлеше 

турындагы хисапны >к;ирлек советы карый.
Бюджет утэлеше турындагы еллык хисапны карау нэтиж;элэре буенча ж;ирлек 

Советы Бюджет утэлеше турындагы карарны раслау яисэ кире кагу турында Карар кабул 
итэ.

Ж;ирлек Советы Бюджет утэлеше турындагы карар кире каккан очракта, ул дерес 
булмаган яисэ тулы чагылдырылмаган мэгълуматларны бетеру Иэм бер айдан артмаган 
кабат тапшыру ечен кире кайтарыла.

3. >Цирлек бюджеты утэлеше турында еллык хисап авыл ж;ирлеге Советына
агымдагы елныц 1 маеннан да соцга калмыйча тапшырыла

52 Статья. >Цирлек бюджеты утэлеше турында карар

1. >Цирлек бюджеты утэлеше турындагы карар нигезендэ хисап финанс елына 
бюджет утэлеше турындагы еллык хисап, бюджет керемнэренец, чыгымнарыныц Иэм 
дефицитыныц (профицитныц) гомуми кулэмен курсэтеп, раслана.

2. Хисап финанс елы ечен ж;ирлек бюджеты утэлеше турындагы карарга аерым 
кушымталар белэн курсэткечлэр раслана:

1) бюджет керемнэре классификациясе кодлары буенча керемнэр;
2) керем терлэре кодлары, керемнэрнец ярдэмче терлэре, Дэулэт идарэсе секторы 

операциялэрен кпассификациялэу буенча бюджет керемнэре, бюджет керемнэренэ керэ 
торган керемнэр терлэре кодлары, керемнэр терлэре буенча керемнэр;

3) тиешле бюджет чыгымнарыныц ведомство структурасы буенча бюджет 
чыгымнары;

4) бюджет чыгымнарын кпассификациялэу булекпэре Иэм булекчэлэре буенча 
бюджет чыгымнары;

5) бюджет кытлыкпарын финанслау чыганакпарын кпассификациялэу кодлары 
буенча бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары;

6) бюджетлар кытлыкпарын финанслау чыганакларына керэ торган дэулэт идарэсе 
секторы операциялэрен кпассификациялэу теркемнэре, теркемчэлэре, статьялары, 
терлэре буенча бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары кодлары буенча.

>К;ирлек бюджеты утэлеше турындагы карар нигезендэ шулай ук ж;ирлек Советы 
карары белэн ж;ирлек бюджеты утэлеше турындагы карар ечен билгелэнгэн башка 
курсэткечлэр раслана.


