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Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Түбән Уратма авыл 
җирлеге Советының 2014 елның 7 
февралендәге 1 номерлы карары белән 
расланган Татарстан Республикасы Түбән 
Кама муниципаль районы Түбән Уратма 
авыл җирлегендә Бюджет төзелеше һәм 
бюджет сәясәте турында нигезләмәгә 
үзгәрешләр кертү хакында

«Россия Ф едерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЭ номерлы Федераль законның 14 
статьясы, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 9 статьясы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексының 5 статьясы, Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы «Түбән Уратма авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы 
нигезендә, карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл 
җирлеге Советының 2014 елның 7 февралендәге 1 номерлы карары (2015 елның 13 
февралендәге 3 номерлы, 2016 елның 17 февралендәге 1 номерлы карарлар 
редакциясендә) белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Түбән Уратма авыл җирлегендә Бюджет төзелеше һәм бюджет сәясәте 
турында нигезләмәгә кушымта нигезендә кертелә торган үзгәрешләрне расларга.

2. Үзгәрешләрнең 33,42 пунктлары 2020 елның 1 гыйнварыннан кулланыла дип 
билгеләргә.

РЕШ ЕНИЕ КАРАР

2019 елның 20 декабреннән № 3 4

дгеләнгән тәртиптә халыкка җиткерергә, 
•гфольдә тотуны үз өстемә алам.

А.Р. Гарифуллин

mailto:Nizhneuratminskoe.sp@tatar.ru
http://www.nizhneuratminskoe-sp.ru


Татарстан Республикасы Түбән Кама муни
ципаль районы Түбән Уратма авыл җирлеге 
Сове-тының «Татарстан Республикасы Түбән 
Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл 
җирлеге Советының 2014 елның 7 
февралендәге 1 номерлы карары белән 
расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама 
муниципаль районы Түбән Уратма авыл 
җирлегендә Бюджет төзелеше һәм бюджет 
сәясәте турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында» 2019 елның 20 декабрендәге 34 
номерлы карарынакушымта

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл 
җирлегеСоветының 2014 елның 7 февралендәге 1 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл 
җирлегендә Бюджет төзелеше һәм бюджет сәясәте турында нигезләмәгә кертелә

торган үзгәрешләр

Кушымтада:
1. 3 статьяның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Бюджет турындагы карар, әгәр РФ Бюджет кодексында һәм (яки) бюджет 

турындагы карарда башкасы каралмаган булса, финанс елының 1 гыйнварыннан үз 
көченә керә һәм 31 декабренә кадәр гамәлдә була.»;

2. 5 статьяның 3 абзацында «һәм дәрәҗәләр арасындагы чыгымнар» сүзләрен «, 
бюджетлар арасында бюджет кытлыкларын финанслау чыганакларын һәм 
чыгымнарын» сүзләренә алмаштырырга;

3. 5 статьяның 14 абзацында «кассаларны» сүзен «касса» сүзенәалмаштырырга;
4. 8 статьяның 1 пунктындагы 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- бюджет һәм финанслар департаменты, РФ Бюджет кодексы белән

билгеләнгән финанс органы функцияләрен гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне 
тапшыру турында килешү төзегәндә;»;

5. 8 статьяның 6 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- җирлекнең ревизия комиссиясе яки Түбән Кама муниципаль районының 

контроль-хисап палатасы, аның белән тышкы муниципаль финанс контролен 
гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тапшыру турында Җ ирлекнең вәкиллекле 
органы килешү төзегәндә (алга таба текст буенча -  контроль-хисап палатасы);»

6. 8 статьяның 1 пунктындагы 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
« - бюджет керемнәренең баш администраторлары (администраторлары);»;

7. 11 статьяның 2 абзацында «Җирлек бюджеты проекты» сүзләреннән соң 
«(бюджетка үзгәрешләр кертү турында карар проекты)» сүзләрен өстәргә;

8. 12 статьяның 6 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- бюджет акчаларын баш бүлүчеләр, бюджет керемнәренең баш 

администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 
администраторлары (алга таба - бюджет акчаларының баш администраторлары)



тарафыннан эчке финанс аудитын гамәлгә ашыруны камилләш терү буенча 
тәкъдимнәр әзерләү;»;

9. 13 статьяның 1 пунктындагы 10 абзацында «формалаштыра» сүзен 
«формалаштыра һәм раслый» сүзләренә алмаштырырга;

10. 14 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 7 нче абзац өстәргә:
«Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән мондый методикага

карата гомуми таләпләр нигезендә, бюджетка керемнәр керүне фаразлау 
методикасын раслый;»;

11.14 статьяның 2 пунктына түбәндәге эчтәлекле 8 яңа абзац өстәргә:
«- бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану 

турында карар кабул итә;»;
12. 15 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 7 нче абзац өстәргә:
«- Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән мондый методикага карата гомуми 

таләпләр нигезендә бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнәр 
керүне фаразлау методикасын раслый.»;

13.15 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 8 нче яңа абзац өстәргә:
«- бюджет ассигнованиеләренең нигезләнүен тәшкил итә.»;
14. 16 статьяның 1 һәм 2 пунктларында «бюджет хокук мөнәсәбәтләре 

өлкәсендә» сүзләрен төшереп калдырырга;
15. 18 статьяның 2 пунктындагы 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:
«1) муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алуга ассигнованиеләрне дә кертеп, муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү (эшләр башкару);»;

16. 18 статьяның 3 пунктындагы 4 пунктчасында «муниципаль ихтыяҗлар 
өчен» сүзләрен «муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен» сүзләренә 
алмаштырырга;

17. 18 статьяның 3 пунктындагы 5 пунктчасы төшереп калдырырга;
18. 18 статьяның 4 пунктындагы 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт

күрсәтүләр сатып алу;»;
19. 18 статьяның 5 пунктында «физик һәм юридик затларга» сүзләрен «бюджет 

һәм автоном учреждениеләр тарафыннан (эшләр башкару)» сүзләренә 
алмаштырырга;

20. 18 статьяның 6 пунктындагы 10 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«М униципаль учреждениеләр тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә

(эшләр башкаруга) муниципаль йөкләмә Җ ирлек башкарма комитеты билгеләгән 
тәртиптә формалаша.»;

21. 18 статьяның 9 пунктындагы 2 абзацында «Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 78 статьясындагы 7 пунктында» сүзләрен «РФ Бюджет кодексының 78 
статьясындагы 6-8.1 пунктларында» сүзләренә алмаштырырга;

22. 18 статьяның 11 пунктындагы 1 абзацында «ярдәм белән» сүзләрен 
«нәтиҗәдә» сүзләренә алмаштырырга;

23. 18 статьяның 11 пунктындагы 3 абзацында «һәр төр буенча» сүзләреннән 
соң «шундыйлар» сүзен өстәргә;



24. 19 статьяның 3 һәм 4 абзацларында «алынган» сүзен «җәлеп ителгән» сүзенә 
алмаштырырга;

25. 19 статьяның 4 абзацында «түләнгән» сүзләреннән соң «муниципаль 
берәмлек тарафыннан» сүзләрен өстәргә;

26. 19 статьяның 11 абзацын үз көчен югалткан дип танырга;
27. 19 статьяга түбәндәге эчтәлекле 13 нче яңа абзац өстәргә:
«Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына җирле 

бюджеттан бирелгән бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар белән 
җирле бюджеттан Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына 
бирелгән Россия Ф едерациясе валютасында бюджет кредитлары суммасы 
арасындагы аерма;»;

28. 19 статьяның 15 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Финанс хисап елында файдаланылмаган, муниципаль юл фондының бюджет 

ассигнованиеләре күләмендә агымдагы финанс елы башына җирле бюджет акчалары 
калдыгыагымдагы финанс елындамуниципаль юл фондының бюджет 
ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә, шулай ук шәһәр Советы карары белән 
билгеләнгән күләмдә, агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзеклекләрен 
каплауга һәм финанс хисап елында әлеге муниципаль контрактларның шартлары 
нигезендә товарлар кайтаруга, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль 
берәмлек исеменнән муниципаль контрактлар төзү өчен түләүгә бюджет 
ассигнованиеләрен үстерүгә,җирле бюджет турында шәһәр Советы карары белән 
каралган очракларда, күрсәтелгән максатларга файдаланылмаган бюджет 
ассигнованиеләре калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә хисап финанс елында 
аларны финанс белән тәэмин итү чыганагы күрсәтелгән субсидияләр булган 
субсидияләр алучыларның акчалата йөкләмәләрен түләүгә кирәкле сумма 
чикләрендә гамәлгә ашырылган юридик затларга субсидияләр бирүгә бюджет 
ассигнованиеләре җибәрелә ала.»;

29. 19 статьяның 16,17 абзацларын үз көчләрен югалткан дип танырга;
30. 20 статьяның 4 пунктында «, шулай ук башкарма комитет тарафыннан 

расланган резерв фондының бюджет ассигнованиеләреннән файдалану тәртибендә 
каралган башка чараларга.» сүзләрен өстәргә;

31. 22 статьяның 1 пунктындагы 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. М униципаль бурыч алулар дигәндә, муниципаль берәмлек исеменнән

муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне урнаштыру юлы белән һәм заемчы буларак 
муниципаль берәмлек бурыч йөкләмәләрен барлыкка китерә торган кредитлар 
формасында муниципаль берәмлек бюджетына заем акчаларын җәлеп итү 
аңлашыла.»

32. 22 статьяның 1 пунктындагы 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«М униципаль эчке бурыч алулар җирле бюджетны финанслау, шулай ук

муниципаль берәмлекнең бурыч йөкләмәләрен түләү, финанс елы дәвамында җирле 
бюджет счетларында калган акчаларны тулыландыру максатларында гамәлгә 
ашырыла.»;

33. 22 статьяның 1 пунктындагы 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль эчке бурыч алулар дигәндә, муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне

урнаштыру юлы белән һәм Россия Федерациясе бюджет системасының башка



бюджетларыннан һәм кредит оешмаларыннан кредитлар формасында, алар буенча 
Россия Ф едерациясе валютасында белдерелгән муниципаль берәмлекнең заемчы 
буларак бурыч йөкләмәләре барлыкка килә,муниципаль берәмлек исеменнән җирле 
бюджетка заем акчаларын җәлеп итү.»;

34. 22 статьяның 1 пунктындагы 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Тиешле финанс елында акчаларны җәлеп итүнең гомуми суммасы, РФ Бюджет

кодексының 103 һәм 104 статьялары нигезләмәләрен исәпкә алып, җирле бюджет 
турында әлеге финанс елына расланган муниципаль берәмлекнең бурыч 
йөкләмәләрен каплау күләме һәм җирле бюджет кытлыгын финанслауга җибәрелә 
торган акчаларның гомуми суммасыннан артмаска тиеш.»;

35. 22 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. М униципаль бурыч - муниципаль бурыч алулардан, өченче затларның 

йөкләмәләре буенча гарантияләрдәнбарлыкка килүче йөкләмәләр, муниципаль 
берәмлек тарафыннан үз өстенә алынган Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгеләнгән бурыч йөкләмәләре төрләре нигезендә башка йөкләмәләр.

Муниципаль берәмлек бурыч йөкләмәләре түбәндәге йөкләмәләр рәвешендә 
булырга мөмкин:

1) муниципаль берәмлекнең кыйммәтле кәгазьләре (муниципаль кыйммәтле 
кәгазьләргә);

2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле 
бюджетка Россия Ф едерациясе валютасында җәлеп ителгән бюджет кредитлары;

3) максатчан чит ил кредитларын кулану кысаларында чит ил валютасында 
Россия Федерациясеннән җәлеп ителгән бюджет кредитлары;

4) муниципаль берәмлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерация 
се валютасында җәлеп ителгән кредитлар;

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгән муниципаль берәмлек 
гарантияләре (муниципаль гарантияләр);

6) максатчан чит ил кредитларын кулану кысаларында Россия Федерациясенең 
чит ил валютасында бирелгән муниципаль гарантияләре;

7) РФ Бюджет кодексын гамәлгә керткәнче барлыкка килгән һәм муниципаль 
бурычка кертелгән башка бурыч йөкләмәләре.»;

36. 22 статьяның 5 пунктындагы 1 һәм 2 абзацларын түбәндәге редакциядә 
бәяни тәргә:

«5. М униципаль бурыч күләме чираттагы финанс елына һәм план чорына 
(чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында карар белән расланган кире 
кайтарылмый торган кертемнәрнең һәм (яисә) физик затлар керемнәренә салымнан 
түләүләрнең өстәмә нормативлары буенча салым керемнәреннән кертемнәрнең 
расланган күләмен исәпкә алмыйча, җирле бюджет керемнәренең гомуми 
күләменнән артмаска тиеш.

М униципаль берәмлеккә карата РФ Бюджет кодексының 136 статьясындагы 4 
пунктында каралган чаралар гамәлгә ашырылган очракта, бурыч күләме чираттагы 
финанс елына һәм план чорына (чираттагы финанс елына) җирле бюджет турында 
карар белән расланган кире кайтарылмый торган кертемнәрнең һәм (яисә) физик 
затлар керемнәренә салымнан түләүләрнең өстәмә нормативлары буенча салым



керемнәренең кертемнәрнең расланган күләмен исәпкә алмыйча, җирле бюджет 
керемнәренең гомуми күләменең 50 процентыннан артмаска тиеш.»;

37. 22 статьяның 11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«11. Бюджет һәм финанс департаменты бирелгән гарантияләрнең, алар буенча 

муниципаль бурычның артуының, принципаллар яисә өченче затлар тарафыннан 
гарантияләр белән тәэмин ителгән принципал йөкләмәләренең тулы күләмдә яисә 
ниндидә булса өлешендә үтәлүенә бәйле рәвештә муниципаль бурычны киметүнең, 
принципалларның башка нигезләр буенча тулы күләмдә яисә принципалларның 
гарантияләр белән тәэмин ителгән йөкләмәләренең ниндидә булса өлешендә 
туктатылуының, бирелгән гарантияләр буенча гарант тарафыннан түләүләрне 
гамәлгә ашыруның, шулай ук муниципаль гарантияләр беләнбилгеләнгән башка 
очракларда, исәбен алып бара."

38. 22 статьяның 12 пунктындагы 2-6 абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:

«М униципаль бурыч китабына мәгълүматлар кертелә:
- бу йөкләмәләр төрләре буенча муниципаль берәмлекнең бурыч йөкләмәләре

күләме турында,
- аларның барлыкка килү һәм үтәлү (башка нигезләр буенча туктату) датасы 

турында тулысынча яисә өлешчә,
- йөкләмәләрне тәэмин итү рәвешләре,
- муниципаль бурыч китабына кертү тәртибе һәм срогы, составы Башкарма 

комитет тарафыннан билгеләнә торган башка мәгълүмат.»;
39. 22 статьяның 12 пунктындагы 7 абзацны төшереп калдырырга;
40. 22 статьяның 12 пунктындагы 8 абзацында «күләмендә» сүзләрен 

«составында» сүзләренә алмаштырырга;
41. 28 статьяның 1 пунктына «, Татарстан Республикасы законнары, шәһәр 

Советының муниципаль хокукый актлары белән (бюджет турындагы законнардан 
(карарлардан) тыш) сүзләрен өстәргә.;

42. 28 статьяның 2 пунктындагы 10 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- чираттагы финанс елыннан һәм план чорының һәр елыннан соң килә торган

елның 1 гыйнварына булган торышы буенчамуниципаль эчке бурычның иң югары 
чиге һәм (яисә) муниципаль тышкы бурычның иң югары чиге, шул исәптән 
муниципаль гарантияләр буенча бурычның иң югары чиген күрсәтеп;»;

43. 28 статьяның 3 пунктындагы 4 абзацын үз көчен югалткан дип танырга;
44. 28 статьяның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Ш артлы рәвештә раслана торган (расланган) чыгымнар дигәндә, план 

чорында бюджет чыгымнары классификациясе нигезендә бүленмәгән бюджет 
ассигнованиеләре аңлашыла.»;

45. 29 статьяга түбәндәге эчтәлекле 11 нче пункт өстәргә:
«11. Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан хупланган 

кушымталар белән бюджетка үзгәрешләр кертү турындагы карар проекты җирлек 
Советы каравына кертелгән көнгә кадәр 5 эш көне кала контроль-хисап палатасына 
экспертиза үткәрү өчен бюджет һәм финанс департаменты тарафыннан бирелә.



Экспертиза үткәрү өчен кирәкле документлар бюджет һәм финанс 
департаменты тарафыннан контроль-хисап палатасы таләбе буенча эш көне 
дәвамында бирелә.

Контроль-хисап палатасының тиешле бәяләмәсен алганнан соң, бюджетка 
үзгәрешләр кертү турындагы карар проекты җирлек Советы тарафыннан карала.»

46. 30 статьяның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«-муниципаль берәмлекнең бюджет һәм салым сәясәтенең җирлекнең салым

чыгымнарын бәяләү нәтиҗәләрен исәпкә алып формалаштырылган төп 
юнәлешләре.»;

47. 30 статьяның 4 абзацында «үсеш;» сүзләреннән соң «муниципаль 
берәмлекнең» сүзләрен өстәргә;»;

48. 30 статьяның 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- чираттагы финанс елына һәм план чорына тиешле территориягә 

берләштерелгән бюджетның төп характеристикалары фаразы (керемнәрнең гомуми 
күләме, чыгымнарның гомуми күләме, бюдет дефициты (профициты) яисә 
расланган уртача сроклы финанс планы;»;

49. 30 статьяның 8 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- чираттагы финанс елыннан һәм план чорының (чираттагы финанс елының) 

һәр елыннан соң килә торган елның 1 гыйнварына булган торышы 
буенчамуниципаль эчке бурычның иң югары чиге һәм (яисә) муниципаль тышкы 
бурычның иң югары чиге;»;

50. 31 статьяның 1 һәм 2 пунктларында «19 пункт» сүзләрен «30 статья» 
сүзләренә алмаштырырга;

51. 34 статьяның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. җыелма бюджет язмасына бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертмичә 

генә бюджет һәм финанслар департаменты җитәкчесе карарлары нигезендә 
үзгәрешләр кертелергә мөмкин:

гавами норматив йөкләмәләрне үтәү өчен каралган бюджет ассигнованиеләрен 
яңадан бүлгән очракта - агымдагы финанс елында аларны үтәү өчен бюджет 
турында карар белән расланган ассигнованиеләрнең гомуми күләме чикләрендә, 
шулай ук расланган бюджет ассигнованиеләре составында резервланган акчаларны 
яңадан бүлү хисабына аны 5 проценттан да артмаган күләмдә арттыру белән;

бюджет акчаларын баш бүлүчеләр (бүлүчеләр), алучылар функцияләрен һәм 
вәкаләтләрен үзгәрткән очракта, шулай ук муниципаль милекне тапшыру, бюджет 
акчаларын бүлүчеләрнең (алучыларның) ведомство буйсынуы үзгәрүгә һәм җирле 
үзидарә органнары тарафыннан РФ Бюджет кодексының 154 статьясындагы 5 
пунктында каралган бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда;

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары акчаларына түләтүне 
күчерү һәм (яисә) бу акчаларны суд чыгымнарын түләү, казна учреждениесе 
тарафыннан Россия Ф едерациясе законнарында билгеләнгән салым, җыемнар, 
пенялар, штрафлар, шулай ук социаль түләүләр (гавами норматив йөкләмәләргә 
кертелгән түләүләрдән тыш) суммаларын арттыру хисабына күчерүне күздә тоткан 
суд актларын үтәгән очракта;

резерв фондлары акчаларын, шулай ук расланган бюджет ассигнованиеләре 
составында башка рәвеш тә резервланган акчаларны файдаланган очракта, бюджет



күләме һәм алардан файдалану юнәлешләре карарын күрсәтеп, аларны файдалану 
(яңадан бүлү) очрагында;

конкурс нигезендә бирелә торган бюджет ассигнованиеләрен яңадан бүлгән
очракта;

агымдагы финанс елы һәм план чоры арасында бюджет ассигнованиеләрен 
яңадан бүлгән очрагында - тиешле финанс елына муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә 
бюджет акчаларын баш бүлүчегә бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләме 
бюджеты турындагы карарда каралган чикләрдә;

максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр, башка бюджетара 
трансферглар бирү турында хәбәрнамә алынган очракта һәм физик һәм юридик 
затлардан бюджет турында карар белән расланган күләмнән артыграк кире 
кайтарылмый торган керемнәр алган очракта, шулай ук әлеге бюджетара 
трансфертларның (ихтыяҗы булмаганга кире кайтарылганда) киметелгән очракта;

муниципаль учреждениеләрнең тибын (ведомство карамагын) һәм муниципаль 
унитар предприятиеләрнең оештыру-хокукый формасын үзгәрткән очракта;

Россия Федерациясе әлеге Бюджет кодексында билгеләнгән таләпләр нигезендә 
күрсәтелгән муниципаль контрактларны үтәү өчен агымдагы финанс елы башына 
файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләренең калдыгыннан артмаган күләмдә, 
хисап фийанс елында әлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендә 
товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәт күрсәтүләргә тиешле 
муниципаль контрактлар өчен түләүгә агымдагы финанс елының бюджет 
ассигнованиеләре арткан очракта;

бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашыруга бюджет ассигнованиеләрен яңадан 
бүлгән һәм күрсәтелгән муниципаль милек объектына капитал салуларны гамәлгә 
ашыруны финанс белән тәэмин итү ысулын үзгәрткәндә, РФ Бюджет кодексының 
78.2 статьясындагы 2 пунктында һәм 79 статьясындагы 2 пунктында күрсәтелгән 
карарларга үзгәреш ләр керткәннән соң күрсәтелгән муниципаль милек 
объектынакапиталь салуларны гамәлгә ашыругасубсидияләр биргән очракта, 
муниципаль контрактлар яисә капиталь салуларны гамәлгә ашыруга субсидияләр 
бирү турында килешүләр, шулай ук инвестицияләрне нигезләүне әзерләү һәм аның 
технологик һәм бәя аудитын үткәрү максатларында, әгәр Россия Федерациясе 
законнары нигезендә инвестицияләрне нигезләүне әзерләү мәҗбүри булып тора 
икән.»

52. 34 статьяның 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Чыгымнар буенча җыелма бюджет язмасының расланган күрсәткечләре, РФ 

Бюджет кодексының 190 һәм 191 статьяларында каралган очраклардан тыш, 
чираттагы финанс елы башына кадәр, бюджет акчаларын баш бүлүчеләргә 
җиткерелә.»

53. 34 статьяның 6 пунктына «бюджетның бердәм счетында калдыклар белән 
идарә итү операцияләреннән тыш» сүзләрен өстәргә;

54. 37 статьяның 2 пунктындагы 2 абзацында «бюджет йөкләмәләре» сүзләрен 
«бюджет һәм акчалата йөкләмәләрне исәпкә алу» сүзләренә алмаштырырга;

55.37 статьяның 5,6 пунктларын үз көчләрен югалткан дип танырга;



56. 40 статьяның 2 пунктында «агымдагы финанс елы башыннан алып үсә 
барган нәтиҗә белән яисә тиешле кварталга» сүзләрен «яисә агымдагы финанс елы 
башыннан үсә барган нәтиҗә белән» сүзләренә алмаштырырга;

57. 44 статьяның 1 пунктында «һәм стандартлар» сүзләрен төшереп 
калдырырга, «билгеләнәләр» сүзен «билгеләнә» сүзенә алмаштырырга;

58. 44 статьяның 5 пунктындагы 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Акча хәрәкәте турында хисап бюджет акчалары белән дәүләт идарәсе секторы

операцияләрен классификацияләү кодлары буенча операцияләр чагылдыра.»;
59. 45 статьяның 5 пунктындагы 5 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Аңлатма язуында бюджет үтәлеше турында мәгълүмат, Россия Федерациясе

Финанс министрлыгының норматив хокукый актларында билгеләнгән мәгълүматны 
ачуга карата таләпләр нигезендә бюджет үтәлеше турында хисапта күрсәтелгән 
өстәмә мәгълүмат тупланган.»;

60. 44 статьяның 6 пунктында «һәм стандартлар» сүзләрен төшереп 
калдырырга;

61. 45 статьяның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Бюджет акчаларының баш администраторлары ведомство буйсынуындагы 

бюджет акчаларын алучылар (бүлүчеләр), бюджет керемнәре администраторлары, 
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары тарафыннан 
үзләренә тапш ырылган бюджет хисаплылыгы нигезендә бюджет хисаплылыгын 
төзиләр.»;

62. 45 статьяның 2 пунктында «җыелма» сүзен төшереп калдырырга;
63. 46 статьяның 1 пунктында «бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерү» 

сүзләреннән соң «төп» сүзен өстәргә;
64. 46 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Җ ирле бюджет үтәлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерү, РФ 

Бюджет кодексы таләпләрен үтәп һәм федераль законнарда билгеләнгән 
үзенчәлекләрне исәпкә алып, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органының 
муниципаль хокукый актында билгеләнгән тәртиптә, контроль-хисап палатасы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла.»;

65. 46 статьяга түбәндәге эчтәлекле 3.1 пункты өстәргә:
«3.1. Бюджет акчаларының баш администраторлары, агымдагы финанс елының 

1 апреленнән дә соңга калмыйча, тышкы тикш ерү өчен контроль-хисап палатасына 
еллык бюджет хисаплылыгын тапшыралар.».


