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РЕШЕНИЕ КАРАР

от 20.12.2019 г. № 35

Кармалы авыл жирлеге бюджетыннан 
башка бюджетара трансфертларны 
Тубэн Кама муниципаль районы 
бюджеты на биру тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 9, 142.3, 142.5 статьялары, Татарстан 
Республпкасы Тубэн Кама муниципаль районы «Кармалы авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставыныц 31 статьясы нигезендэ, Кармалы авыл жирлеге 
Советы карар бирэ:

1. Кармалы авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны 
Губэн Кама муниципаль районы бюджетына биру Тэртибен расларга (кушымта).

J / s f  V  V -  Й Л \
«Совет

ГП \ -3  гг  \ \£ 7 ^ - /  Кармалинского свпьекого 
I S j поселения Нижнекамского 1 ?  о  ! |  

Н х  ^  Mviinunnai tbHoro района j *  _m 11муниципального раионь , ~ .• *
, \ a % W E ^ i y 6 n w - i  7 r . T u ;~ is H »  /gHj
йлКзрмалыдвыл жирлеге

А.Д. Кубышкин

mailto:Karmalinskoe.sp@tatar.ru
http://www.karmalinskoe-sp.ru


Кармалы авыл жирлеге Советыньщ 
2019 елньщ 20 декабрендзге 

35 номерлы карарына 
кушымта

Кармалы авыл жирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертларны Тубэн 
Кама муниципаль районы бюджетына биру тэртибе

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Кармалы авыл жирлеге бюджетыннан Тубэн Кама муниципаль районы 
бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру тэртибе (алга таба - Тэртип) Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыныц 9, 142.3, 142.5 статьялары нигезендэ эшлэнгэн 11эм 
Тубэн Кама муниципаль районы бюджетына Кармалы авыл жирлеге бюджетыннан 
башка бюджетара трансфертлар биру очракларын Ьэм тэртибен билгели.

2. Башка бюджетара трансфертлар биру очраклары

Кармалы авыл жирлеге бюджетыннан Тубэн Кама муниципаль районы 
бюджетына башка бюджетара трансфертлар тубэндэге очракларда бирелергэ мемкин:

1) муниципаль мэгариф оешмаларында топ гомуми белем биру программалары 
буенча Ьэркем очен момкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч, башлангыч 
гомуми, топ гомуми, урта гомуми белем бируне оештыру буенча (федераль дэулэт 
белем биру стандартлары нигезендэ топ гомуми белем программаларын гамэлгэ 
ашыруны финанс белэн тээмин иту вэкалэтлэреннэн тыш), муниципаль мэгариф 
оешмаларында балаларга естэмэ белем бируне оештыру буенча (финанс ягыннан 
тээмин ителеше Россия Федерациясе субъекты дэулэт хакимияте органнары 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган балаларга остэмэ белем бирудэн тыш), 
балаларны карап тоту Ьэм карау, муниципаль белем биру оешмаларында балаларны 
карап тоту Ьэм карауны гамэлгэ ашыру шартлар тудыру, шулай ук уз вэкалэтлэре 
чиклэрендэ каникул вакытында балаларнын ялын оештыруны тээмин иту чараларын 
гамэлгэ ашыру буенча, шул исэптэн аларныц тормышы Ьэм сэламэтлеге 
куркынычсызлыгын тээмин иту чараларын да кертеп, жирле узидарэ органнары 
вэкалэтлэрен утэгэнДэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен финанслашу 
максатларында;

2) тозелгэн килешулэр нигезендэ Тубэн Кама муниципаль районы дэрэжэсенэ 
тапшырганда, Кармалы авыл жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 
вэкалэтлэренец бер елешен тормышка ашыруга;

3) кетелмэгэн чыгымнарны, шул исэптэн авария-торгызу эшлэрен Ьэм табигый 
бэла -- казалар Ьэм башка гадэттэн тыш хэллэр нэтижэлэрен бетеругэ бэйле башка 
чараларны финанс белэн тээмин итугэ, шулай ук Тубэн Кама шэЬэре башкарма 
комитеты раслаган резерв фондыньщ бюджет ассигнованиелэрен куллану тэртибендэ 
каралган башка чараларга (алга таба - «шэЬэр башкарма комитеты»);



3. Башка бюджетара трансфертларны биру шартлары Иэм тэртибе

1. Бюджетара трансфертлар бюджет ассигнованиелэре Иэм элеге максатларга 
бюджет турындагы карарда карапган бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ 
бирелэ.

2 .

Элеге карар нигезендэ бирелэ торган бюджет ассигнованиелэрен теп булучесе булып 
Тубэн Кама муниципаль районыныц бюджет Ьэм финанслар департаменты (алга таба 
-  «финанс органы») тора.

3. Тубэн Кама муниципаль районы бюджетына бюджетара трансфертларны булу 
бюджет турындагы карар белэн раслана.

4. Бюджетара трансфертлар биру максатлары, шартлары Иэм тэртибе шэЬэр 
башкарма комитеты Иэм Тубэн Кама муниципаль районы Башкарма комитеты (алга 
таба -  «район башкарма комитеты») арасында тезелгэн килешулэр белэн билгелэнэ.

5. Элеге Тэртипнен 2 булегендэге 1 пункты нигезендэ бюджетара трансфертлар 
биру жирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 142.3 статьясындагы 2 пункты нигезендэ тезелэ торган жирле узидарэ 
органнары вэкалэтлэрен утэгэндэ барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу турындагы шэЬэр башкарма комитеты Иэм район башкарма комитеты 
арасындагы килешу нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

6. Элеге Тэртипнен 2 булегендэге 2 пункты нигезендэ бюджетара трансфертлар 
РФ Бюджет кодексыныц 142.5 статьясы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законныц 15 статьясындагы 4 пункты нигезендэ тезелэ торган 
жирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен гамэлгэ 
ашыруны тапшыру турындагы шэЬэр башкарма комитеты Иэм район башкарма 
комитеты арасындагы килешу нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

7. Элеге Тэртипнец 2 кисэгендэге 3-4 пунктлар нигезендэ бюджетара 
трансфертлар биру тубэндэге тэртиптэ гамэлгэ ашырыла:

7.1. Башка бюджетара трансфертлар шэЬэр башкарма комитеты карары нигезендэ 
Иэм шэНэр башкарма комитеты Иэм район башкарма комитеты тарафыннан тезелэ 
торган Килешу (алга таба -  «килешу») нигезендэ бирелэ.

7.2. Башка бюджетара трансфертлар биру турындагы мэсьэлэне карау ечен район 
башкарма комитеты житэкчесе шэЬэр башкарма комитеты житэкчесенэ, аларны 
файдалану максатларын Иэм соратып алынган сумманы раслаучы исэп-хисапларны 
курсэтеп, финанс чаралары булеп биру турында дэлиллэнгэн мерэжэгать юллый.

7.3. Район башкарма комитеты житэкчесенец район бюджетына башка бюджетара 
трансфертлар биру турындагы мерэжэгате мерэжэгать алынганнан сон 10 кен эчендэ 
шэЬэр башкарма комитеты житэкчесе тарафыннан карала. Башка бюджетара 
трансфертлар биру турындагы карар, финанс органы фикерен исэпкэ алып, Тубэн 
Кама шэИэре Мэры белэн килештереп кабул ителэ.

Финанс органы Тубэн Кама муниципаль районына башка бюджетара 
трансфертлар булеп биру турында шэИэр башкарма комитеты карарын Иэм район

4) бюджет турында карарда карапган башка максатларга.



бюджетына башка бюджетара трансфертлар биру турында килешуне рэсмилэштерэ.
7.4. Ж^ыелма бюджет язмасына узгэрешлэр керткэннэн сон, шэИэр башкарма 

комитеты карары 11эм Килешу нигезендэ, финанс органы Тубэн Кама муниципаль 
районы бюджетына бюджет ассигнованиелэрен жирле бюджетлар утэлешенэ касса 
хезмэте курсэту очен ачылган Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык 
идарэсенец территориаль органы счетына кучеруне башкара.

8. Башка бюджетара трансфертларны бирудэн баш тарту турында карар кабул 
ителгэн очракта, район башкарма комитет житэкчесенэ, карар кабул ителгэн кеннэн 
сон 10 кон эчендэ, финанс органы тарафыннан эзерлэнгэн нигезле язмача кире кагу 
жибэрелэ.

4. Башка бюджетара трансфертлар дан файдаланган очен жаваплылык Ьэм контроль

1. Бюджетара трансфертларныц максатларын яисэ шартларын бозган очракта, 
тиешле акчалар шэИэр башкарма комитетыныц язма талэбе буенча биш банк коне 
эчендэ Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелэнгэн тэртиптэ шэИэр 
бюджеты кеременэ кучерелергэ тиеш.

2. Бюджетара трансфертлар биру елыннан соц килэсе елныц 1 гыйнварына 
файдаланылмаган бюджетара трансфертларныц калдыгы Россия Федерациясе 
Бюджет кодексында билгелэнгэн талэплэр нигезендэ жирлек бюджеты кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

3. Башка бюджетара трансфертларныц максатчан кулланылышын финанс органы 
контрольдэ тота. Контроль финанс органына финанс чараларыннан файдалану 
турында хисаи биру юлы белэн башкарыла. Хисап тапшыру вакыты Иэм формасы 
Килешудэ билгелэнэ.

4. Килешудэ каралмаган максатларга башка бюджетара трансфертлар рэвешендэ 
бирелгэн акчаларны тоту рехсэт ителми.

5. Башка бюджетара трансфертлар дан максатчан файдаланмаган очен жирле 
узидарэ органнары Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы.


