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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      09.01.2020                                                                       № 1 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль 

белем бирү оешмаларында эшләүче 

педагогик хезмәткәрләргә-яшь 

белгечләргә ай саен стимуллаштыручы 

өстәмә түләү өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар бирү тәртибен 

раслау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Педагогик 

хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү билгеләү 

турында" 2018 елның 29 декабрендәге 1270 номерлы карарын тормышка ашыру 

максатларында Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРДЕ: 

 

1. "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

белем бирү оешмаларында эшләүче педагогик хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә 

айлык стимуллаштыручы өстәмә түләү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре бюджетларына башка 

бюджетара трансфертлар бирү тәртибен расларга 

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

Е.В. Сорковнинага йөкләргә. 

  

        Җитәкче                                                                                  Р. М. Заһидуллин 



Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма комитеты  

09.01.2020 номерлы карары 

белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы муниципаль белем бирү оешмаларында эшләүче педагогик 

хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыра торган өстәмә түләү өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы Муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибе. 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы муниципаль мәгариф оешмаларында эшләүче педагогик 

хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә (алга таба - башка бюджетара трансфертлар)  

ай саен стимуллаштыра торган өстәмә түләү өчен Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү 

механизмын билгели.        

2.  2.Башка бюджетара трансфертлар муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга тиешле финанс елына 

Татарстан Республикасы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре 

чикләрендә бирелә.  

       3. Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган бюджет ассигнованиеләрен баш 

бүлүчеләр - Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан 

Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасы спорт 

министрлыгы (алга таба-тармак министрлыклары).  

       4. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан 

территорияләрендә муниципаль белем бирү оешмалары, педагогик хезмәткәрләргә - 

яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган өстәмә түләү билгеләнгән муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына бирелә. 

        5.Муниципаль берәмлеккә бирелә торган башка бюджетара трансфертлар 

күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә:  

Si = D x ki х 12 х е,  

анда: 

Si-хезмәт өчен түләү буенча исәп - хисапларны исәпкә алып, i муниципаль 

берәмлегенә башка бюджетара трансфертларның күләме; 

D - i муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан оешмада эшләүче яшь 

белгечкә ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү күләме 1 111 сум; 

12 - елга айлар саны; 

ki - i-муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан оешмаларда эшләүче яшь 

белгечләрнең - педагогик хезмәткәрләрнең планлы саны - законнар нигезендә 

бюджеттан тыш фондларга иминият кертемнәре күләме. - i муниципаль берәмлек 



территориясендә урнашкан оешмаларда эшләүче яшь белгечләрнең планлы саны; 

е-законнар нигезендә бюджеттан тыш фондларга иминият кертемнәре күләме. 

 

6. Тиешле финанс елына муниципаль берәмлекләргә башка бюджетара 

трансфертлар күләмен бүлү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

боерыгы белән раслана. 

7.Татарстан Республикасы муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органы 

(алга таба - җирле үзидарә органы) башка бюджетара трансфертлар алу өчен 

агымдагы елның 1 февраленә кадәр тармак министрлыкларына түбәндәге 

документларны тапшыра: 

педагогик хезмәткәрләргә - муниципаль мәгариф оешмаларында эшләүче яшь 

белгечләргә муниципаль берәмлек башкарма комитеты карары белән расланган 

Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган акчалар исәбеннән айлык 

өстәмә түләүләр бирү тәртибе; 

тармак министрлыклары тарафыннан расланган форма буенча башка 

бюджетара трансфертлар бирү турында гариза; 

муниципаль берәмлек бюджетына башка бюджетара трансфертлар бирү 

турында гаризага кул куйган затның вәкаләтләрен раслый торган документ; 

Татарстан Республикасы муниципаль белем бирү оешмаларында эшләүче 

педагогик хезмәткәрләр - тармак министрлыклары боерыклары белән расланган 

форма буенча яшь белгечләр реестры; 

тиешле муниципаль берәмлек бюджетында педагогик хезмәткәрләргә - 

муниципаль мәгариф оешмаларында эшләүче яшь белгечләргә ай саен өстәмә 

түләүгә акча булуны раслый торган документ. 

8. Тармак министрлыклары әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән 

документларны, эш көннәрендә исәпләп, 10 көнлек срокта алар кергән көннән 

башлап карыйлар.  

Җирле үзидарә органы тарафыннан әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән 

документларның яисә әлеге Тәртипнең 7 пункты таләпләренә туры килми торган 

документларның тулы булмаган пакеты тапшырылган очракта, тармак 

министрлыклары документларны кире кайтара һәм биш көн эчендә, кире кайтару 

сәбәпләрен күрсәтеп, җирле үзидарә органына документлар пакетын кире кайтару 

турында хәбәр итә. 

Җирле үзидарә органы, документлар пакетын кире кайтару турында хәбәрнамә 

алынган көннән өч көн эчендә, әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән 

документларны, әлеге Тәртиптә билгеләнгән таләпләрне үтәү шарты белән, кабат 

тапшырырга хокуклы. 

9. Әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән документларны, эш көннәрендә 

исәпләп, 10 көнлек срокта, алар кергән көннән башлап, кабат карыйлар. 

10.Башка бюджетара трансфертлар тармак министрлыклары һәм җирле үзидарә 

органнары арасында төзелә торган башка бюджетара трансфертлар (алга таба - 

килешү) турындагы килешү нигезендә бирелә. Килешү тармак министрлыклары 

тарафыннан тармак министрлыклары тарафыннан расланган форма буенча тиешле 

документлар каралганнан соң, эш көннәрендә исәпләнгән 10 көнлек срокта төзелә. 



11.Тармак министрлыклары квартал саен муниципаль берәмлекләр 

бюджетларының Федераль казначылыкның территориаль органнарында ачылган 

шәхси счетларына башка бюджетара трансфертларны күчерәләр.  

        12. Җирле үзидарә органы тармак министрлыкларына педагогик хезмәткәрләргә 

- яшь белгечләргә хисап кварталыннан соң килүче айның 20 числосына кадәр ай 

саен стимуллаштыручы өстәмә түләү өчен башка бюджетара трансфертлардан 

файдалану турында хисап тапшыра.   

        13.Җирле үзидарә органы һәм аның вазыйфаи затлары хисап белешмәләренең 

дөрес булмавы һәм башка бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмау өчен 

законнар нигезендә җаваплы.     

        14. Әлеге Тәртип нигезендә бирелгән башка бюджетара трансфертларның 

максатчан кулланылышын контрольдә тоту тармак министрлыклары һәм Татарстан 

 Республикасы Финанс министрлыгы законнары нигезендә гамәлгә ашырыла.       

15.Җирле үзидарә органы тарафыннан башка бюджетара трансфертларны максатчан 

файдаланмау закон нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан алынган 

акчалар суммасын бәхәссез түләттерүгә китерә.     

       16.  Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына кулланылмаган башка бюджетара 

трансфертлар агымдагы финанс елының беренче 15 эш көне дәвамында Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

       Тармак министрлыкларның әлеге Тәртип нигезендә бирелгән, хисап финанс 

елында файдаланылмаган башка бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу 

турындагы карары нигезендә моңа кадәр алар бирелгән булсалар, күрсәтелгән бүтән 

бюджетара трансфертларны бирү максатларына туры килә торган муниципаль 

берәмлек бюджеты чыгымнарын финанс белән тәэмин итү өчен, күрсәтелгән башка 

бюджетара трансфертларның калдыгыннан артмаган күләмдә акчалар агымдагы 

финанс елында муниципаль берәмлек бюджеты кеременә кайтарылырга мөмкин. 

       Кулланылмаган башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы 

бюджеты кеременә күчерелмәгән очракта, әлеге акчалар, Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән гомуми таләпләрне үтәп, Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә 

Татарстан Республикасы бюджеты кеременә түләтелергә тиеш. 


