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Татарстан Республикасы Лениногорск  

муниципаль районының Лениногорск шәһәре 

 муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының  

резерв фонды акчаларын тоту тәртибе турындагы  

Нигезләмәне раслау хакында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 81 статьясы нигезендә, Лениногорск 

шәһәре  муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының Лениногорск 

шәһәре Башкарма комитетының резерв фонды акчаларын тоту тәртибе турында 

кушымтада бирелгән нигезләмәне расларга. 

 

2. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Финанс-

бюджет палатасы» МКУ (Р.Х. Хәмидуллин) расланган Нигезләмә нигезендә 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының резерв фондыннан чыгымнарны финанслауны тәэмин итәргә.  

 

3. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Лениногорск 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының резерв фонды акчаларыннан 

файдалануны тикшереп тору Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегенең «Финанс-бюджет палатасы» МКУ 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
 

Җитәкче  Р.Р. Сытдиков 

И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 
 



 

                                                                                         Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге  

                                                                                         Башкарма  комитетының  

                                                                                         2020елның 30 декабрендәге 31 номерлы                        

                                                                                         карары белән расланды 
 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының резерв фонды акчаларын тоту тәртибе турында Нигезләмә 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1.  Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

Лениногорск шәһәре башкарма комитетының резерв фонды акчаларын тоту 

тәртибе турындагы нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы Лениногорск шәһәре Башкарма комитетының 

резерв фондын (алга таба - резерв фонд) Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы шәһәр җирлегенең көтелмәгән чыгымнарын финанслауга 

тоту тәртибен (алга таба - җирлек) билгели. 

1.2. Резерв фондының акчалата акчалары тиешле финанс елына җирлек 

бюджетында каралмаган җирле әһәмияттәге чыгымнарны һәм чараларны 

финанслау өчен, шул исәптән агымдагы финанс елында урыны булган табигый 

бәла-казалар һәм башка гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү буенча авария-

торгызу эшләрен уздыруга да каралган 

            1.3. Әлеге Нигезләмәне куллану максатларында, агымдагы финанс елына 

Татарстан Республикасы җирлеге бюджетында каралмаган һәм киләсе финанс 

елына бюджет расланганчы кичектерелергә мөмкин булмаган чыгымнар 

көтелмәгән чыгымнар дип таныла. 

                   2. Резерв фондын төзү формалаштыру 

 

            2.1. Резерв фонды җирлек бюджеты чыгымнары составында төзелә. 

            2.2.Резерв фонды күләме чираттагы финанс елына җирлек бюджетын 

раслаганда Лениногорск муниципаль районы Советы карары белән билгеләнә һәм 

җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләменең 3 %ыннан арта алмый. 
 

 

                                   3. Резерв фондының акчаларын тоту юнәлеше 

          3.1.Резерв фонды акчалары көтелмәгән чыгымнарны финанслауга тотыла, 

шул исәптән: ремонт, коткару, авария-торгызу эшләрен башкаруга һәм җирлектә 

стихияле бәла-казаларның һәм башка гадәттән тыш хәлләрнең нәтиҗәләрен 

бетерүгә бәйле башка чараларны үткәрүгә көтелмәгән чыгымнар; иҗтимагый 

оешмаларга һәм берләшмәләргә ярдәм итү; республика һәм җирле әһәмияттәге 

чаралар уздыру; бүләкләр, юбилей медальләре, грамоталар әзерләү; җирле 

әһәмияттәге проблемалар буенча очрашулар, симпозиумнар, күргәзмәләр һәм 

семинарлар уздыру; 

социаль һәм җитештерү өлкәсендәге казанышлары өчен гражданнарга бер 

тапкыр бирелә торган премияләр түләү һәм гражданнарга бер тапкыр бирелә 

торган матди ярдәм күрсәтү; кичектергесез ремонт һәм торгызу эшләре уздыру; 



социаль-мәдәни өлкәне, физик культураны һәм спортны үстерүгә ярдәм итү; 

җирле үзидарә органнарының уртак бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән 

чаралар, матди-техник шартлар булдыруда ярдәм итү; җирле үзидарә органнары 

карарлары буенча үткәрелә торган башка көтелмәгән чаралар һәм чыгымнар. 

4. Резерв фондыннан акчалар бүлеп бирү тәртибе 

             4.1. Лениногорск муниципаль районының Лениногорск шәһәре Башкарма 

комитетының резерв фондыннан акчалар Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының Лениногорск шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе 

күрсәтмәсе нигезендә бүлеп бирелә. 

            4.2.Лениногорск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

резерв фондтан акча бүлеп бирү турындагы күрсәтмәсе Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының җирле үзидарә органнары һәм муниципаль 

берәмлек учреждениеләре карамагындагы әлеге чараларны гамәлгә ашыручы 

Лениногорск шәһәре җитәрлек булмаган очракларда кабул ителә. 

           4.3.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге учреждениеләре, оешмалары һәм 

предприятиеләре Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

Лениногорск шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесенә документлар, смета-

финанс хисаплары кушып, акча бүлеп бирү турында үтенеч белән язма 

мөрәҗәгать җибәрәләр, шулай ук комиссияләр бәяләмәләре, экспертлар кирәк 

булган очракта. 

          4.4.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Башкарма 

комитетының структур бүлекчәләре, аларның эшчәнлеге буенча резерв 

фондыннан акча бүлеп бирелә, исәп-хисапларны тикшерә һәм Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе өчен бүлеп бирелә торган 

акчаларның күләме, аларны тоту максатлары һәм акча бүлеп бирүнең максатка 

ярашлылыгы турында бәяләмә әзерлиләр. 

          4.5.Лениногорск муниципаль районы башкарма комитетының резерв 

фондыннан акчалар бүлеп бирү турындагы күрсәтмә проектлары Лениногорск 

муниципаль районы «Финанс-бюджет палатасы» МКУ Лениногорск муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең тиешле йөкләмәсен алганнан соң 3 көн 

эчендә әзерләнә. 

          4.6.Лениногорск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

резерв фондыннан акчалар бүлеп бирү турындагы күрсәтмәсендә 

ассигнованиеләрнең гомуми күләме һәм аларны тотуның юнәлеше, аларны 

алучыларга бүлеп һәм уздырыла торган чаралар күрсәтелә. Лениногорск 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе күрсәтмәсендә каралмаган 

максатларда чараларны куллану рөхсәт ителми. 

         4.7.Лениногорск муниципаль районының Лениногорск шәһәре Башкарма 

комитеты җитәкчесе күрсәтмәсе нигезендә Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының «Финанс-бюджет палатасы» МКУ резерв фондының 

акчаларын финанслый. 

 

                          5Резерв фондының акчаларын тоту турында хисап 



            5.1.Лениногорск муниципаль районы Башкарма комитетының структур 

бүлекчәләре, резерв фондтан акчалар бүленә торган учреждениеләр, оешмалар 

һәм предприятиеләр акчаларны максатчан файдаланган өчен җаваплы булалар 

һәм тиешле чаралар уздырганнан соң бер ай эчендә Лениногорск муниципаль 

районының «Финанс-бюджет палатасы» МКУендә бүлеп бирелгән акчаларның 

максатчан кулланылышы турында хисап тапшыралар. 

         5.2.Резерв фондның бюджет акчаларын алучы тарафыннан максатчан 

файдаланмау аларны бәхәссез тәртиптә тартып алуга китерә. 

 
                                  _______________________________ 
 

 
 


