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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

 

       «10» февраль,  2019 ел                      № 177 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының спорт резервын әзерләүче 

«Комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль 

бюджет учреждениесендә эшләүче яшь 

белгечләргә - хезмәткәрләргә акчалата түләүләр 

билгеләү турында» Тәртипне раслау хакында 

 

 

 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының спорт резервын 

әзерләүче физкультура спорт оешмалары хезмәткәрләренә - яшь белгечләренә 

акчалата түләүләр билгеләү турында» 2019 елның 31 октябрендәге 979 номерлы 

карарын үтәү йөзеннән Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты карар бирә: 

1. «Хезмәткәрләргә - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының «Комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә 

эшләүче яшь белгечләргә акчалата түләүләр билгеләү турында» Тәртибен расларга. 

2. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт 

һәм туризм бүлеге Татарстан Республикасы спорт министрлыгы белән «Спорт 

резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының «Комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе 

хезмәткәрләренә - яшь белгечләренә акчалата түләүләр турында» килешү төзүне 

тәэмин итәргә. 

3. Әлеге карар, 2020 елга (2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына) 

бюджетлардан башлап, Татарстан Республикасы бюджет системасы бюджетлары 

төзегәндә һәм үтәлгәндә барлыкка килә торган хокук мөнәсәбәтләренә карата 

кулланыла дип билгеләргә. 

4. Әлеге карарны Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А.С. Шәйхисламовка йөкләргә. 

 

 
                                                                                                         

 



Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары 

белән расланды 

                                                                                        ___ __________ _____ ел № ___
  

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы «Комплекслы спорт мәктәбе» 
муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә акчалата 

түләүләрне гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 
Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджетына башка бюджетара 

трансфертлар бирү тәртибе 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 
бюджетына Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Комплекслы 
спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә 
акчалата түләүләрне гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган чыгым 
йөкләмәләрен тулысынча финанслау максатларында Татарстан Республикасы 
бюджетыннан Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджетына 
башка бюджетара трансфертлар бирү кагыйдәләрен, максатларын һәм шартларын 
билгели (алга таба - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 
«Комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә). 

2. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 
бюджетына Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Комплекслы 
спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә 
акчалата түләүләрне гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган чыгым 
йөкләмәләрен тулысынча финанслау максатларында Татарстан Республикасы 
бюджетыннан Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджетына 
башка бюджетара трансфертлар бирү кагыйдәләрен, максатларын һәм шартларын 
билгели (алга таба - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 
«Комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә). 

3. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы бюджетына Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 
районы башкарма комитеты вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган 
чыгым йөкләмәләрен тулысынча финанслау максатларында, хезмәткәрләргә 
акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру өлешендә Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы территориясендә физик культура һәм массакүләм спортны 
үстерү өчен шартлар булдыру буенча Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 
районы Башкарма комитеты вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган 
чыгым йөкләмәләренең тулы күләмдә финанслашуы максатларында бирелә - 
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Комплекслы спорт 
мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә. 

4. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы бюджетына Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 
районы башкарма комитеты вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган 
чыгым йөкләмәләрен тулысынча финанслау максатларында, хезмәткәрләргә 
акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру өлешендә Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы территориясендә физик культура һәм массакүләм спортны 
үстерү өчен шартлар булдыру буенча Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 
районы Башкарма комитеты вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган 
чыгым йөкләмәләренең тулы күләмдә финанслашуы максатларында бирелә - 



Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «комплекслы спорт 
мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә. 

5. Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган бюджет акчаларын баш бүлүче-
Татарстан Республикасы спорт министрлыгы (алга таба - министрлык). 

6. Башка бюджетара трансфертлар министрлыкка тиешле финанс елына 
җиткерелгән бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары 
чикләрендә әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән максатларга бирелә. 

7. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында Татарстан 
Республикасының спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль 
физкультура спорт оешмалары булу, аларга башка бюджетара трансфертлар бирү 
өчен Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районын сайлап алу критерие 
булып тора. - түбәндәге вазыйфаларда эшләүче яшь белгечләр: физкультура буенча 
инструктор, педагог-оештыручы, педагог-психолог, адаптив физик культура буенча 
инструктор-методист, адаптив физик культура буенча өлкән инструктор-методист, 
тренер, адаптив физик культура буенча тренер-укытучы, хореограф, күнегүләр 
процессы администраторы, адаптив физик культура буенча өлкән тренер-укытучы. 

8. Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы бюджетына түбәндәге шартларда бирелә: 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының «Комплекслы спорт 
мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче яшь белгечләргә 
Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы башка 
бюджетара трансфертлар хисабына акчалата түләүләр 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге бюджетында (Татарстан 
Республикасы муниципаль берәмлеге бюджетының җыелма бюджет язмасы) 
финанслашу максатларында башка бюджетара трансфертлар бирелә торган 
муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләрен үтәүгә бюджет ассигнованиеләре 
булу (Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге бюджетының җыелма 
бюджет язмасы) аларны үтәү өчен кирәкле күләмдә; 

әлеге Тәртипнең 10 пункты нигезендә башка бюджетара трансфертлар бирү 
турында Министрлык белән килешү төзү. 

9. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары арасында 
тиешле финанс елына башка бюджетара трансфертларны бүлү Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының норматив хокукый акты белән раслана. 

10.  (Si) Тиешле финанс елына I муниципаль берәмлек бюджетына бирелә 
торган башка бюджетара трансфертлар күләме түбәндәге формула буенча 
билгеләнә: 

Si = D х Kip х 12 + Р х Кir + Ci, 

кайда: 
D - Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге территориясендә 

урнашкан Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы 
муниципаль физкультура спорт оешмаларында эшләүче яшь белгечләргә 1111 сум 
күләмендә айлык стимуллаштыручы өстәмә түләүләр (стимуллаштыру); 

12 - елда айлар саны; 
Кip - айлык акчалата түләүләр алу хокукына ия Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан Татарстан Республикасы спорт 
резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура-спорт 
оешмаларында эшләүче яшь белгечләрнең планлы саны; 

Р - Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге территориясендә 



урнашкан Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы 
муниципаль физкультура спорт оешмаларында эшләүче яшь белгечләргә хуҗалык 
эшләре өчен бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 20 000 сум күләмендә.; 

Kir - бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүләрне алу хокукына ия 
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан 
Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы 
муниципаль физкультура спорт оешмаларында эшләүче яшь белгечләрнең 
планлы саны; 

Ci - Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге территориясендә 
урнашкан Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы 
муниципаль физкультура спорт оешмаларында эшләүче яшь белгечләрнең - 
хезмәт өчен түләү буенча түләүләргә чыгымнар 

11.  Тиешле календарь аена (Sim) Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы бюджетына финанслауның иң чик күләмнәрен җиткерү 
өчен башка бюджетара трансфертлар күләме түбәндәге формула буенча 
билгеләнә: 

12. Sim= D x Kipm +  P x Kirm + Cim, 

кайда: 
Kipm - Татарстан Республикасының спорт резервын әзерләүне гамәлгә 

ашыручы муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан, айлык акчалата 
түләүләр алу хокукына ия муниципаль физкультура спорт оешмаларында 
эшләүче яшь белгечләрнең факттагы саны, агымдагы елның 1 числосына; 

Kirm, - агымдагы елның 1 числосына Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлеге территориясендә урнашкан Татарстан Республикасы спорт резервын 
әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмаларында 
эшләүче, бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүләр алу хокукына ия яшь 
белгечләрнең факттагы саны; 

Cim - агымдагы айга Татарстан Республикасы муниципаль берәмлек 
территориясендә урнашкан Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне 
гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмаларында эшләүче яшь 
белгечләрнең хезмәт хакы буенча түләүләргә чыгымнар  

13.  Башка бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы спорт 
министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 
Башкарма комитеты арасында төзелә торган башка бюджетара трансфертлар 
(алга таба - килешү) турындагы килешү нигезендә бирелә, анда тиешле финанс 
елының 25 гыйнварыннан да соңга калмыйча тапшырыла: 

башка бюджетара трансфертларның максатчан билгеләнеше; 
бирелә торган башка бюджетара трансфертлар күләме; 
башка бюджетара трансфертларны күчерү сроклары; 
башка бюджетара трансфертларны куллануның нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре; 
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлегенең башка бюджетара 

трансфертларның максатчан кулланылышын тикшереп торуны гамәлгә ашыру; 
финанс белән тәэмин итү чыганагы булган башка бюджетара 

трансфертлардан һәм башка бюджетара трансфертлардан файдалану 
нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен үтәү турында башка бюджетара трансфертлардан 
файдалану тәртибе, рәвеше һәм сроклары; 

әлеге Тәртиптә билгеләнгән шартлар бозылган очракта килешүне өзү 
тәртибе; 

 җаваплылык якларның. 
14. Башка бюджетара трансфертларны куллануның нәтиҗәлелеген 



 

бәяләү башка бюджетара трансфертларны куллануның нәтиҗәлелек 
(нәтиҗәләре) максатчан күрсәткечләре нигезендә гамәлгә ашырыла. 

15. Башка бюджетара трансфертларны куллануның нәтиҗәлелек 
(нәтиҗәсе) максатчан күрсәткече булып, тиешле финанс елына спорт резервын 
әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура-спорт оешмаларында 
алынган белгечлек буенча эшләүче һөнәри белем бирү оешмаларын яисә 
физкультура-спорт юнәлешендәге югары белем бирү оешмаларын тәмамлаган 
яшь белгечләрнең исемлек буенча уртача саны тора. 

16.  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджетының 
чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә бюджет ассигнованиеләре 
күләме, аны финанслашу максатларында башка бюджетара трансфертлар 
бирелә, җирле бюджет турындагы карар белән раслана (Татарстан Республикасы 
Питрәч муниципаль районы бюджетының җыелма бюджет язмасы белән 
билгеләнә). 

17. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, «комплекслы спорт мәктәбе» 
муниципаль бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасы Питрәч 
муниципаль районы хезмәткәрләре реестрлары алып бара - Татарстан 
Республикасы Питрәч муниципаль районы территориясендә урнашкан 
Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы 
«комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесендә эшләүче 
яшь белгечләр министрлык боерыгы белән расланган форма буенча ай саен, 
агымдагы елның 5 числосыннан да соңга калмыйча, министрлыкка башка 
бюджетара трансфертлар бирү өчен реестр һәм гариза тапшыралар. 

18. Министрлык Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 
территориясендә урнашкан Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүне 
гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмаларында эшләүче яшь 
белгечләрнең җыелма реестрын алып бара һәм ай саен, агымдагы елның 15 
числосыннан да соңга калмыйча, Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгына башка бюджетара трансфертлар бирү өчен гариза бирә. 

19. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, министрлык 
гаризасы алганнан соң, биш эш көненнән дә соңга калмыйча, күрсәтелгән 
максатларга финанслауның иң чик күләмнәрен җиткерү өчен, Министрлыкка 
чыгым расписаниесен җибәрә. 

20. Министрлык әлеге максатларга финанслауның иң чик күләмнәрен 
җиткергән көннән алып биш эш көненнән дә соңга калмыйча, Татарстан 
Республикасы Питрәч муниципаль районы бюджеты акчаларын исәпкә алу өчен 
Россия Банкының исәп-хисап челтәре бүлекчәләрендә ачылган Татарстан 
Республикасы буенча Федераль казначылык идарәсенең исәп-хисап счетына 
башка бюджетара трансфертларны күчерә. 

21. атарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма 
комитеты хисап чорыннан соң килүче айның 15 числосына кадәр ай саен, 
финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булган чыгымнар һәм башка бюджетара 
трансфертларның нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен үтәү һәм килешүдә каралган 
форма һәм тәртип буенча башка бюджетара трансфертлардан файдалануның 
нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен үтәү турындагы хисапларны министрлыкка 



 

тапшыра. 
22. Татарстан Республикасы спорт министрлыгы ай саен, хисап 

чорыннан соң килә торган айның 20 числосыннан да соңга калмыйча Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгына Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре бюджетларының финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булып 
торган чыгымнары һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 
тарафыннан билгеләнгән форма нигезендә башка бюджетара трансфертлардан 
файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен үтәү турында хисап тапшыра. 

23. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы тарафыннан, 
әлеге Тәртипнең 12 пунктында каралган күрсәткечкә ирешмәгән очракта, башка 
бюджетара трансфертлар бирү (кире кайтару) елыннан соң килүче елның 1 
мартына кадәр Татарстан Республикасы бюджетына Питрәч муниципаль районы 
бюджетыннан кире кайтарылырга тиешле акчалар күләме әлеге Тәртипнең 12 
пунктында каралган күрсәткечкә ирешелмәсә, башка бюджетара трансфертлар 
(V кире кайтару) елыннан соң килүче елның 1 мартына кадәр Татарстан 
Республикасы бюджетына Питрәч муниципаль районы бюджетыннан кире 
кайтарылырга тиеш: 

Vвозврата = Vмбт х k х 0,1 
кайда: 
Vмбт - хисап финанс елында Питрәч муниципаль районы бюджетына 

бирелгән башка бюджетара трансфертлар күләме; 
k - башка бюджетара трансфертларны кире кайтару коэффициенты. 
24. Татарстан Республикасы бюджетына хисап финанс елында 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге бюджетына бирелгән башка 
бюджетара трансфертлар күләмендә Татарстан Республикасы бюджетына кире 
кайтарылырга тиешле акчалар күләмен исәпләгәндә башка бюджетара 
трансфертлар бирү елыннан соң килә торган елның 1 гыйнварына 
файдаланылмаган башка бюджетара трансфертларның калган күләме исәпкә 
алынмый. 

25. Башка бюджетара трансфертларны кире кайтару коэффициенты (к) 
формула буенча билгеләнә:    k = 1- Т/S 

кайда:  
Т - ел ахырына башка бюджетара трансферттан файдалану нәтиҗәлелеге 

күрсәткеченең фактта ирешелгән күрсәткече; 
S - килешүдә билгеләнгән башка бюджетара трансфертлардан файдалану 

нәтиҗәлелеге күрсәткеченең пландагы әһәмияте. 
26. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы тарафыннан 

башка бюджетара трансфертлар бирү шартлары бозылган очракта, шул исәптән 
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы тарафыннан әлеге 
Тәртипнең 20 пункты нигезендә Татарстан Республикасы бюджетына акча кире 
кайтарылмаган очракта, аңа Россия Федерациясе бюджет законнарында каралган 
мәҗбүриләү чаралары кулланыла. 

27. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына кулланылмаган башка 
бюджетара трансфертлар акчалары агымдагы финанс елының беренче 15 эш 
көне дәвамында Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга 
тиеш. 



 

Башка бюджетара трансфертларның файдаланылмаган калдыгы Татарстан 
Республикасы бюджеты кеременә күчерелмәгән очракта, күрсәтелгән акчалар, 
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән гомуми 
таләпләрне үтәп, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 
билгеләнә торган тәртиптә, Татарстан Республикасы бюджеты кеременә 
алынырга тиеш. 

Хисап финанс елында кулланылмаган башка бюджетара трансфертларга 
ихтыяҗ булу турындагы Министрлык карары нигезендә, күрсәтелгән башка 
бюджетара трансфертларның калдыкларыннан артмаган күләмдә акчалар 
агымдагы финанс елында муниципаль берәмлек бюджеты кеременә кире 
кайтарылырга мөмкин. 

28. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма 
комитеты һәм «Комплекслы спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе 
тапшырыла торган хисап белешмәләренең дөрес булмавы һәм башка бюджетара 
трансфертлардан максатчан файдаланмау өчен законнар буенча җаваплы. 

29. Башка бюджетара трансфертларның максатчан кулланылышын 
контрольдә тоту Татарстан Республикасы спорт министрлыгы һәм Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгы законнары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

 


