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«Яңа Александровка авыл җирлеге»  
муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турында  
Нигезлҽмҽ хакында 
 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 
һҽм Татарстан Республикасы Бөгелмҽ муниципаль районының «Яңа 
Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставына таянып,  

 
Яңа Александровка авыл җирлеге Советы  

 
КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Татарстан Республикасы Бөгелмҽ муниципаль районының «Яңа 

Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы 
турындагы нигезлҽмҽне раслау (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Бөгелмҽ муниципаль районы Яңа 
Александровка авыл җирлеге Советының 2013 елның 14 ноябрендҽге «Татарстан 
Республикасы Бөгелмҽ муниципаль районы «Яңа Александровка авыл җирлеге» 
муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турындагы Нигезлҽмҽ һҽм 2015 
елның 2 июнендҽге «Бөгелмҽ муниципаль районы Яңа Александровка авыл 
җирлеге Советының XXXVIII сессиясенең 3 нче карарына үзгҽрешлҽр кертү 
турында «гы 3 нче сессия карары үз көчен югалткан дип санау хакында " 2013 
елның 14 ноябрендҽге 3 нче номерлы карары Татарстан Республикасы Бөгелмҽ 
муниципаль районы " Яңа Александровка авыл җирлеге» »  

3. Ҽлеге карар җирлек территориясендҽ махсус мҽгълүмат стендларында 
рҽсми халыкка җиткерелгҽннҽн соң үз көченҽ керҽ. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам 
 
 

«Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге  
башлыгы»        

 Е.Г.Гирфанова 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БҾГЕЛМҼ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

«ЯҢА АЛЕКСАНДРОВКА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕНДҼ 
БЮДЖЕТ ПРОЦЕССЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ 

 
Бҥлек 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 
1Статья. Бюджет процессының хокукый нигезе 
 
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясенең бюджет законнары, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Бөгелмҽ 
муниципаль районының «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль 
берҽмлеге Уставы (алга таба Текст Буенча) нигезендҽ эшлҽнде . – Җирлек 
уставы, шулай ук «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең 
башка муниципаль хокукый актлары нигезендҽ «Яңа Александровка авыл 
җирлеге» муниципаль берҽмлеге бюджеты проектын төзү һҽм карау тҽртибен, 
«Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге бюджетын раслау 
һҽм үтҽү, аның үтҽлешен контрольдҽ тоту, бюджет исҽбен алып бару, тышкы 
тикшерү, карау һҽм раслау нигезлҽрен билгели. 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган төшенчҽлҽр һҽм терминнар Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн мҽгънҽдҽ кулланыла. 

 
2 Статья. Яңа Александровка авыл җирлеге «муниципаль берҽмлеге 

бюджетының хокукый формасы» 
 
1. «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге бюджеты һҽм 

аның үтҽлеше турындагы хисап Яңа Александровка авыл җирлеге Советы карары 
(алга таба – авыл җирлеге Советы) рҽвешендҽ эшлҽнҽ һҽм раслана. 

2. Җирлек бюджеты өч елга – Чираттагы финанс елына һҽм план чорына 
төзелҽ һҽм раслана.  

3. Җирлек бюджеты проектын формалаштыру Татарстан Республикасы 
Бөгелмҽ муниципаль районының «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль 
берҽмлеге Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) билгелҽгҽн 
тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның талҽплҽрен үтҽп, 
җирлек Советы карарлары белҽн кабул ителҽ торган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Җирлек советының җирлек бюджеты турындагы карары Чираттагы финанс 
елының 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ һҽм, ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы 
карарда башкасы каралмаган булса, финанс елының 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ 
була.   



5. Җирлек бюджеты турындагы карар, аңа кул куелганнан соң 10 көннҽн дҽ 
соңга калмыйча, рҽсми рҽвештҽ халыкка җиткерелергҽ (бастырып чыгарылырга) 
тиеш. 

 
3 Статья. Бюджет процессы принциплары һҽм этаплары 
 
1. «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ бюджет 

процессы Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн Россия 
Федерациясе бюджет системасы принципларына нигезлҽнҽ. 

2. Бюджет процессының төп этаплары булып тора: 
1) җирлек бюджеты проектын төзү; 
2) җирлек бюджетын карау һҽм раслау; 
3) җирлек бюджеты үтҽлеше; 
4) җирлек бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тоту; 
5) бюджет исҽбен гамҽлгҽ ашыру; 
6) бюджет хисабын төзү, тышкы тикшерү, карау һҽм раслау. 

 
4 Статья. Бюджет процессында катнашучылар һҽм аларның бюджет 

вҽкалҽтлҽре 
 
1. Бюджет процессында катнашучылар булып торалар: 
1) муниципаль берҽмлек башлыгы; 
2) җирлек Советы; 
3) Башкарма комитет; 
4) Финанс-бюджет палатасы; 
5) Бөгелмҽ муниципаль районының Контроль-хисап палатасы (алга таба-

Контроль-хисап палатасы); 
6) бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бүлүчелҽр; 
7) бюджет керемнҽре Баш администраторлары, администраторлары; 
8) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары, 

администраторлары; 
9) бюджет акчаларын алучылар. 
 
2. Җирлек советы: 
2.1.  Җирлек советы җирлеклҽрнең бюджетын һҽм аларның үтҽлеше турында 

хисапларын карый һҽм раслый, үз утырышларында, комитетларда, 
комиссиялҽрдҽ, эшче төркемнҽр утырышларында, үткҽрелҽ торган тыңлаулар 
барышында һҽм депутат талҽплҽренҽ бҽйле рҽвештҽ, бюджет үтҽлешенең аерым 
мҽсьҽлҽлҽрен карау барышында тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыра, тышкы 
муниципаль финанс тикшерүе органнарының хокукый статусын формалаштыра 
һҽм билгели, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ башка 
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра., «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 
оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 
номерлы Федераль закон, 2011 елның 7 февралендҽге «Россия Федерациясе 
субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап органнарын 
оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары турында» 6-ФЗ 
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, җирлек уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн. 

2.2. Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белҽн 
билгелҽнгҽн бюджет мҽсьҽлҽлҽре буенча үз компетенциясе чиклҽрендҽ 



вҽкалҽтлҽрне тҽэмин итү өчен Башкарма комитет тарафыннан барлык кирҽкле 
мҽгълүмат бирелергҽ тиеш. 

 
3. Башкарма комитет: 
1) җирлек бюджеты проектын төзүне, җирлек бюджеты үтҽлешен тҽэмин итҽ; 
2) җирлек Советы раславына җирлек бюджеты турындагы карар проектын 

һҽм аның үтҽлеше турындагы Хисапны тҽкъдим итҽ; 
3) Башкарма комитетның финанс ресурслары белҽн эш итҽ; 
4) Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендҽ җирлек бюджеты 

үтҽлеше өчен җаваплы.; 
5) җирлек бюджетына муниципаль бурыч алулар җҽлеп итү турында 

шартнамҽлҽр, шулай ук җирлек бюджеты акчаларын кире кайтару нигезендҽ бирү 
турында шартнамҽлҽр төзи; 

6) җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бару тҽртибен билгели; 
7) җирлек бюджеты алдында акчалата йөклҽмҽлҽр буенча бурычларны 

бетерү тҽртибен билгели; 
8) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ һҽм алар 

нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган 
муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 
4. Төзелгҽн килешү нигезендҽ, финанс-бюджет палатасы: 
1) җирлек бюджеты проектын төзүне, җирлек бюджеты үтҽлешен гамҽлгҽ 

ашыра; 
2) җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасын төзи һҽм төгҽллҽштерҽ; 
3) җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бара; 
4) җирлек бюджеты проектын төзү өчен кирҽкле материалларны һҽм җирлек 

бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны баш бүлүчелҽрдҽн, алар белҽн эш 
итүчелҽрдҽн һҽм алучылардан ала; 

5) җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары нигезендҽ җирлекнең 
бюджет кредитлары һҽм муниципаль гарантиялҽре бирү турында шартнамҽлҽр 
ҽзерли; 

6) җирлек бюджеты акчаларын алучыларның, бюджет кредитларын, 
муниципаль гарантиялҽрне алучыларның финанс хҽлен тикшерҽ; 

7) җирлекнең муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып баруны гамҽлгҽ ашыра; 
8) җирлек бюджеты үтҽлешен алдан, агымдагы һҽм алга таба тикшереп 

торуны гамҽлгҽ ашыра; 
9) җирлек бюджеты чаралары белҽн операциялҽр башкара; 
10) җирлек бюджеты үтҽлеше турында хисап төзи; 
11) җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽрдҽн, бүлүчелҽрдҽн, 

алучылардан ҽлеге акчаларны алу, күчерү, күчерү һҽм куллану белҽн бҽйле 
башка белешмҽлҽрдҽн файдалану турында билгелҽнгҽн формалар буенча хисап 
бирүлҽрен талҽп итү хокукына ия; 

12) кредит оешмаларыннан җирлек бюджеты акчалары белҽн операциялҽр 
турында мҽгълүмат ала; 

13) бюджет процессының тиешле дҽрҽҗҽдҽ үтҽлмҽве турында җирлек 
бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽргҽ, бүлүчелҽргҽ һҽм алучыларга бюджет 
законнарындагы җитешсезлеклҽрне бетерү талҽбе белҽн кисҽтүлҽр чыгара һҽм 
аларны бетерүне контрольдҽ тота; 

14) Россия Федерациясе Бюджет кодексы, ҽлеге Нигезлҽмҽ һҽм (яисҽ) алар 
нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 



5. Төзелгҽн килешү нигезендҽ контроль-хисап палатасы: 
Контроль-хисап палатасы бюджет вҽкалҽтлҽрен башкара: 
бюджет чараларын куллануның нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген 

билгелҽүгҽ юнҽлдерелгҽн нҽтиҗҽлелек аудиты; 
Россия Федерациясе бюджет законнарының бюджетлар турында карарлар 

проектларына, башка норматив хокукый актларына, шул исҽптҽн бюджет 
күрсҽткечлҽренең (параметрларының һҽм характеристикаларының) 
нигезлҽнгҽнлегенҽ экспертиза ясау; 

муниципаль программаларга экспертиза; 
бюджет процессын анализлау һҽм мониторинглау, шул исҽптҽн бюджет 

процессында ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү һҽм Россия Федерациясе 
бюджет законнарын камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү; 

бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бюджет керемнҽренең Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 
администраторлары (алга таба - бюджет акчаларының Баш администраторлары) 
эчке финанс аудитының эчке финанс аудитының эчке финанс аудитын гамҽлгҽ 
ашыруны камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү; 

«Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең 
контроль-хисап органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми 
принциплары турында»2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы Федераль 
закон белҽн билгелҽнгҽн башка мҽсьҽлҽлҽр буенча. 

 
6. Бюджет акчаларын баш бүлүче: 
1) бюджет акчаларын файдалануның нҽтиҗҽлелеген, адреслылыгын һҽм 

максатчан характерын үзе раслаган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет 
йөклҽмҽлҽре лимитлары нигезендҽ тҽэмин итҽ;; 

2) үзенҽ буйсынган бюджет акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽр исемлеген 
төзи; 

3) расланган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет 
ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ үтҽлергҽ тиешле чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын 
алып бара; 

4) бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамҽлгҽ ашыра, бюджет 
ассигнованиелҽрен нигезлҽүне тҽшкил итҽ; 

5) бюджет язмасын төзи, раслый һҽм алып бара, бюджет ассигнованиелҽрен, 
ведомство буйсынуындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽр буенча 
бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бүлҽ һҽм бюджетның тиешле өлешен үти;; 

6) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын Формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча 
тҽкъдимнҽр кертҽ; 

7) җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр 
кертҽ; 

8) казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның 
ведомство буйсынуындагы бюджет сметаларын раслау тҽртибен билгели; 

9) муниципаль биремнҽр төзи һҽм раслый; 
10) Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн субвенциялҽр, 

бюджетара субсидиялҽр һҽм башка субсидиялҽр алучыларның аларны биргҽндҽ 
билгелҽнгҽн шартларның үтҽлешен контрольдҽ тотуны тҽэмин итҽ; 

11) үз эшчҽнлеге өлкҽсендҽ ведомство финанс контролен оештыра һҽм 
гамҽлгҽ ашыра; 

12) бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет Хисабын формалаштыра; 
13) муниципаль район исеменнҽн аңа буйсынган бюджет акчаларын 

алучыларның акчалата йөклҽмҽлҽре буенча җавап бирҽ; 



14) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ һҽм (яисҽ) 
алар нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала 
торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен 
гамҽлгҽ ашыра. 

 
7. Бюджет акчаларын бүлүче: 
1) бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыра;; 
2) бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын ведомство 

буйсынуындагы бюджет средстволарын бүлүчелҽргҽ һҽм (яисҽ) алучыларга бүлҽ 
һҽм бюджетның тиешле өлешен үти;; 

3) бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ бюджет язмасын Формалаштыру һҽм 
үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;; 

4) бюджет акчаларын тиешле баш бүлүче тарафыннан билгелҽнгҽн очракта 
һҽм тҽртиптҽ бюджет акчаларын баш бүлүченең үз карамагындагы аерым бюджет 
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 
8. Бюджет керемнҽре баш администраторы: 
1) үзенҽ буйсынган бюджет керемнҽре администраторлары исемлеген төзи;; 
2) урта сроклы финанс планын һҽм бюджет проектын төзү өчен кирҽкле 

белешмҽлҽр тапшыра; 
3) касса планын төзү һҽм алып бару өчен белешмҽлҽр бирҽ; 
4) бюджет керемнҽре баш администраторының бюджет Хисабын 

формалаштыра һҽм тапшыра;; 
5) Россия Федерациясе Бюджет кодексында, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ һҽм (яисҽ) 

алар нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала 
торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен 
гамҽлгҽ ашыра. 

 
9. Бюджет керемнҽре администраторы: 
1) исҽп-хисапның дөреслегенҽ, бюджетка, пеняларга һҽм штрафларның тулы 

һҽм үз вакытында башкарылуына исҽп-хисап ясау, исҽпкҽ алу һҽм контрольдҽ 
тотуны гамҽлгҽ ашыра;; 

2) җирлек бюджетына түлҽүлҽр, пенялар һҽм штрафлар буенча бурычларны 
түлҽтүне гамҽлгҽ ашыра; 

3) җирлек бюджетына артык түлҽнгҽн (түлҽтелгҽн) түлҽүлҽрне, пеняларны 
һҽм штрафларны, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган өчен 
процентларны һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентларны кире 
кайтару турында Карар кабул итҽ һҽм Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 
билгелҽгҽн тҽртиптҽ кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыру өчен Федераль казначылык 
органына йөклҽмҽ бирҽ.; 

4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түлҽүлҽр исҽбе 
(төгҽллҽштерү) турында Карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык органына 
хҽбҽрнамҽ бирҽ; 

 
4.1. Статья Финанс-бюджет палатасы һҽм контроль-хисап палатасы 

белҽн бюджет хезмҽттҽшлеге 
 

Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар 
(субвенциялҽрдҽн, шулай ук муниципаль берҽмлеккҽ түлҽүлҽрнең өстҽмҽ 
нормативлары буенча бирелҽ торган субсидиялҽр һҽм (яисҽ) салым керемнҽре 
өлеше соңгы өч хисап финанс елы дҽвамында җирле бюджетларның үз 



керемнҽре күлҽменең 70 процентыннан артып киткҽн муниципаль берҽмлек 
түбҽндҽге өстҽмҽ чаралар гамҽлгҽ ашырыла: : 

- финанс-бюджет палатасы белҽн җирлек бюджеты проектын 
формалаштырганда ярдҽм итү турында килешү имзалау;; 

- Башкарма комитет тарафыннан чираттагы финанс (Чираттагы финанс һҽм 
план чорына җирле бюджет проектын җирлек Советына кертелгҽн Россия 
Федерациясе Бюджет законнары талҽплҽренҽ туры килү-килмҽү турында бҽялҽмҽ 
ҽзерлҽү өчен кирҽкле документларны һҽм материалларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
финанс-бюджет палатасына тапшыру;); 

- Контроль-хисап палатасы тарафыннан җирле бюджет үтҽлеше турында 
еллык хисапны ике елга кимендҽ бер тапкыр тышкы тикшерү үткҽрү; 

- федераль законнарда билгелҽнгҽн башка чаралар. 
 
5. Статья Финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ 

органнары 
 
1. Финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы органнар булып тора; 
1) җирлек Советы; 
2) Контроль-хисап палатасы; 
3) Башкарма комитет; 
4) бюджет акчаларын баш бүлүче; 
5) бюджет керемнҽренең баш администраторы; 
6) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторы. 
2. Авыл җирлеге Советы башкара: 
1) авыл җирлеге бюджеты турында җирлек Советы Карары проектын һҽм 

бюджет - финанс өлкҽсендҽ җирлек Советының башка карарлары проектларын 
тикшерү һҽм раслау барышында алдан тикшерү; 

2) агымдагы контроль-җирлек бюджеты турындагы карарның аерым 
мҽсьҽлҽлҽрен тикшерү барышында; 

3) килҽсе контроль - җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы отчетларны карау 
һҽм раслау барышында. 

3. Контроль-хисап палатасы җирлек бюджеты акчаларын алучыларның 
бюджет акчалары, җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
администраторларының чаралары белҽн операциялҽре, шулай ук бюджет 
кредитларын, бюджет инвестициялҽрен һҽм муниципаль гарантиялҽрне 
алучыларның Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ бюджет акчаларын 
бүлеп бирү, алу, максатчан файдалану һҽм кире кайтару шартларының үтҽлешен 
тышкы финанс контроле белҽн тҽэмин итҽ, «Россия Федерациясе 
субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап органнарын 
оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары 
турында»07.02.2011 ел, № 6-ФЗ Федераль закон. 

4. Башкарма комитет, бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бюджет 
керемнҽренең Баш администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларының Баш администраторлары, Баш администраторлары тарафыннан 
Эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру формалары һҽм тҽртибе 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, ҽлеге Нигезлҽмҽ һҽм (яисҽ) алар 
нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган 
муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 
 
 
 



6 Статья. Җирлек бюджеты керемнҽре 
 
1. Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясенең бюджет законнары, 

салымнар һҽм җыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары, алар 
нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм салымнар 
һҽм җыемнар турында Татарстан Республикасы законнары, салымнар һҽм 
җыемнар турында җирлек Советының норматив-хокукый актлары нигезендҽ 
формалаша. 

2. Җирлек советы карары белҽн җирле салымнар кертелҽ, алар буенча 
салым ставкалары билгелҽнҽ һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле 
органнарына салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 
белҽн бирелгҽн хокуклар кысаларында җирле салымнар буенча салым 
ташламалары бирелҽ. 

3. Җирлек Советының җирле салымнар турындагы карарларга, җирлек 
Советының бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы, Чираттагы финанс 
елында һҽм план чорында үз көченҽ кергҽн бюджет керемнҽрен үзгҽртүгҽ китерҽ 
торган карарларына үзгҽрешлҽр кертү турындагы карарлары җирлек советына 
чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында карар 
проекты кертелгҽнчегҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш. 

4. Җирлек советының чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек 
бюджеты турындагы карар проектын җирлек Советына керткҽннҽн соң кабул 
ителгҽн, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларының керемнҽрен 
(чыгымнарын) үзгҽртүгҽ китерҽ торган салымнар һҽм җыемнар турындагы 
карарларына үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан карары җирлек Советының 
күрсҽтелгҽн карарларының Чираттагы финанс елыннан соң килүче елның 1 
гыйнварыннан да соңга калмыйча үз көченҽ керүе турындагы нигезлҽмҽлҽрне үз 
эченҽ алырга тиеш. 

 
7 Статья. Җирлек бюджеты чыгымнары 
 
1. Җирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дҽүлҽт 

хакимияте органнары, Татарстан Республикасы һҽм җирле үзидарҽ органнары 
вҽкалҽтлҽрен чиклҽү белҽн бҽйле чыгым йөклҽмҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла, алар Россия Федерациясе законнары, шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр 
нигезендҽ чираттагы финанс елында һҽм план чорында җирлек бюджеты 
акчалары исҽбеннҽн үтҽлергҽ тиеш. 

2. Бюджет ассигнованиелҽренҽ ассигнованиелҽр керҽ.: 
1) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү (эшлҽр башкару) (алга таба - муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтү), шул исҽптҽн муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерүгҽ, 
эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ муниципаль контрактлар өчен түлҽүгҽ 
ассигнованиелҽр; 

2) халыкны социаль тҽэмин итү; 
3) муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр 

булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирү; 
4) юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 

индивидуаль эшкуарларга, физик затларга - товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 
җитештерүчелҽргҽ субсидиялҽр бирү; 

5) җирле үзидарҽ органнарының законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмау) 
нҽтиҗҽсендҽ гражданга яисҽ юридик затка китерелгҽн зыянны каплау турында 
«Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенҽ карата дҽгъвалар 
буенча Суд актларын үтҽү.; 

6) бюджетара трансфертлар бирү; 



3. Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бюджет ассигнованиелҽренҽ бюджет 
ассигнованиелҽре керҽ.: 

1) казна учреждениелҽре функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү, шул исҽптҽн 
физик һҽм (яки) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү (эшлҽр башкару) 
буенча да; 

2) бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр бирү, алар 
тарафыннан муниципаль йөклҽмҽ үтҽлешен финанс ягыннан тҽэмин итүгҽ 
субсидиялҽр бирү; 

3) муниципаль учреждениелҽр булмаган коммерциячел булмаган 
оешмаларга, шул исҽптҽн күрсҽтелгҽн оешмалар тарафыннан физик һҽм (яки) 
юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ (эшлҽр башкаруга) 
шартнамҽлҽр (килешүлҽр) нигезендҽ субсидиялҽр бирү; 

4) муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ 
ашыру; 

5) муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм 
хезмҽтлҽр күрсҽтү (казна учреждениесе функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү өчен 
бюджет ассигнованиелҽреннҽн һҽм муниципаль казна учреждениелҽре 
объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен бюджет 
ассигнованиелҽреннҽн тыш), шул исҽптҽн максатларда: 

юридик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽт күрсҽтү 
4. Физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бюджет 

ассигнованиелҽрен планлаштыру Чираттагы финанс елына һҽм план чорына 
муниципаль йөклҽмҽне, шулай ук аның хисап финанс елында һҽм агымдагы 
финанс елында үтҽлешен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Муниципаль бирем үз эченҽ алырга тиеш: 
1) күрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽрнең составы, сыйфаты һҽм (яки) 

күлҽме (эчтҽлеге) характерлаучы күрсҽткечлҽр; 
2) муниципаль йөклҽмҽнең үтҽлешен контрольдҽ тоту тҽртибе, шул исҽптҽн 

аны вакытыннан алда туктату шартлары һҽм тҽртибе; 
3) муниципаль биремнең үтҽлеше турында хисапка карата талҽплҽр. 
Физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ муниципаль 

йөклҽмҽ шулай ук үз эченҽ алырга тиеш: 
1) тиешле хезмҽтлҽрне кулланучылар булып торучы физик һҽм (яки) 

юридик затларның категориялҽрен билгелҽү; 
2) тиешле хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе; 
3) Россия Федерациясе законнарында аларны түлҽүле нигездҽ күрсҽтү 

каралган очракларда физик яки юридик затлар тарафыннан тиешле хезмҽтлҽр 
күрсҽтүгҽ иң чик бҽялҽр (тарифлар) яисҽ күрсҽтелгҽн бҽялҽрне (тарифлар) 
билгелҽү тҽртибе. 

Муниципаль бурыч күрсҽткечлҽре муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ (эшлҽр 
башкаруга) бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру, казна учреждениесенең 
бюджет сметасын төзегҽндҽ, шулай ук муниципаль заданиене үтҽүгҽ бюджет яки 
автоном учреждение тарафыннан субсидиялҽр күлҽмен билгелҽү өчен бюджет 
проектларын төзегҽндҽ кулланыла. 

Муниципаль бурыч муниципаль учреждениелҽр һҽм коммерциягҽ карамаган 
башка оешмалар тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бюджет 
ассигнованиелҽрен планлаштыру өчен җирлек бюджеты проектын төзегҽндҽ 
кулланыла. 

Муниципаль бурыч чираттагы финанс елына һҽм план чорына Башкарма 
комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ төзелҽ (бюджет проектын төзегҽндҽ мөмкин булган 
төгҽллеклҽр белҽн). 



Муниципаль бирем бюджет һҽм автоном учреждениелҽр, шулай ук җирлек 
Советы карары нигезендҽ билгелҽнгҽн казна учреждениелҽре өчен төзелҽ. 

Муниципаль биремнҽрнең үтҽлешен финанс ягыннан тҽэмин итү җирлек 
бюджеты акчалары хисабына Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

Муниципаль йөклҽмҽнең үтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итү күлҽме 
Башкарма комитет тарафыннан расланган тҽртиптҽ расланган муниципаль 
хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ норматив чыгымнар нигезендҽ, дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм 
билгелҽнгҽн эшчҽнлек өлкҽлҽрендҽ норматив-хокукый җайга салу функциялҽрен 
гамҽлгҽ ашыручы хакимиятнең федераль органнары тарафыннан билгелҽнгҽн 
гомуми талҽплҽрне үтҽп исҽплҽнҽ. 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ муниципаль учреждениелҽрне 
гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ 
органы карары буенча муниципаль заданиене үтҽүне финанс ягыннан тҽэмин итү 
күлҽмен билгелҽгҽндҽ эшлҽр башкаруга чыгымнар нормативлары кулланыла. 

6. Муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерүгҽ, эшлҽр башкаруга, 
хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ заказлар урнаштыру Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ башкарыла. 

Муниципаль контрактлар, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 72 
статьясындагы 3 пунктында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, бюджет йөклҽмҽлҽре 
лимитлары чиклҽрендҽ төзелҽ һҽм түлҽнҽ. 

7. Җирлек Советы карарында җирлек бюджеты турындагы карарда җирлек 
бюджетыннан акча бирү шартлары билгелҽнергҽ мөмкин, алар нигезендҽ мондый 
акчалар Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

8. Халыкны социаль тҽэмин итүгҽ бюджет ассигнованиелҽренҽ 
гражданнарга социаль түлҽүлҽр бирүгҽ йҽ гражданнарга социаль ярдҽм 
чараларын гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнар файдасына товарлар, 
эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алуга бюджет ассигнованиелҽре керҽ. 

Халыкны социаль тҽэмин итү гавами норматив йөклҽмҽлҽр кабул итү юлы 
белҽн гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин. 

Күрсҽтелгҽн гавами норматив йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ бюджет 
ассигнованиелҽре пенсиялҽр, пособиелҽр, компенсациялҽр һҽм башка социаль 
түлҽүлҽр рҽвешендҽ йөклҽмҽлҽрнең һҽр төре буенча аерым карала. 

9. Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 
индивидуаль эшкуарларга, физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 
җитештерүчелҽргҽ-авыл җирлеге бюджеты турында җирлек Советы карарында 
һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган башкарма комитет карары яисҽ ул 
вҽкалҽтле җирле үзидарҽ органнары актлары белҽн каралган очракларда һҽм 
тҽртиптҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ. 

Җирлек Советы карарында авыл җирлеге бюджеты турында автоном 
учреждениелҽргҽ субсидиялҽр каралырга мөмкин, шул исҽптҽн алар тарафыннан 
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ норматив чыгымнарны каплауга субсидиялҽр дҽ. 

Җирлек бюджетыннан күрсҽтелгҽн субсидиялҽр күлҽмен билгелҽү һҽм бирү 
тҽртибе башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ. 

Җирлек Советының бюджет турындагы карарында автоном һҽм бюджет 
учреждениелҽре булмаган башка коммерцияле булмаган оешмаларга 
субсидиялҽр каралырга мөмкин. Җирлек бюджетыннан күрсҽтелгҽн субсидиялҽр 
күлҽмен билгелҽү һҽм бирү тҽртибе башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ. 

10. Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына бюджет 
инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

11. Муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр 
булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирү Күрсҽтелгҽн юридик 



затларның устав (җыелма) капиталларының эквивалент өлешенҽ муниципаль 
милек хокукы барлыкка килүгҽ китерҽ, ул муниципаль берҽмлекнең мондый 
юридик затларның устав (җыелма) капиталларында Россия Федерациясе граждан 
законнары нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ. Муниципаль берҽмлеккҽ караган устав 
(склад) капиталында муниципаль берҽмлек өлешен рҽсмилҽштерү Россия 
Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ һҽм бҽялҽр буенча 
гамҽлгҽ ашырыла. 

12. Муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр 
булмаган юридик затларга, җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн капиталь төзелеш 
объектларына бюджет инвестициялҽре бирү турындагы карарлар Башкарма 
комитет тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ. 

13. Ҽлеге статьяның 11 пунктында күрсҽтелгҽн юридик затларга бирергҽ 
планлаштырыла торган бюджет инвестициялҽре (ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн 
бюджет инвестициялҽреннҽн тыш) ҽлеге карарның аерым кушымтасы 
сыйфатында, юридик затны, бирелҽ торган бюджет инвестициялҽре күлҽме һҽм 
максатлары күрсҽтеп, бюджет турында карар белҽн раслана. 

14. Башкарма комитет һҽм ҽлеге статьяның 11 пунктында күрсҽтелгҽн 
юридик зат арасында муниципаль берҽмлекнең инвестициялҽр субъекты 
милкендҽ катнашуы турында шартнамҽ бюджет турындагы карар үз көченҽ кергҽн 
көннҽн соң өч ай эчендҽ рҽсмилҽштерелҽ. 
Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн шартнамҽлҽр булмау бюджет 
инвестициялҽре бирмҽү өчен нигез булып тора. 
 

8 Статья. Бюджет классификациясе 
 
1. Җирлек бюджетын төзү һҽм үтҽү, бюджет хисабын төзү Россия 

Федерациясендҽ билгелҽнгҽн бюджет классификациясе нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 

2. Җирлекнең бюджет вҽкалҽтлҽренҽ җирлек бюджетына кагылышлы 
өлешендҽ Россия Федерациясе бюджет классификациясен куллану тҽртибен 
билгелҽү, детальлҽштерү һҽм билгелҽү керҽ. 

3. Финанс-бюджет палатасы Баш администраторлары җирле үзидарҽ 
органнары һҽм (яки) алар карамагындагы казна учреждениелҽре булган керемнҽр 
төрлҽре буенча төр кодлар исемлеген раслый. 

4. Финанс-бюджет палатасы тарафыннан җирлек бюджетының максатчан 
статьялары исемлеге һҽм кодлары билгелҽнҽ.   

Шҽһҽр бюджетыннан бирелҽ торган максатчан билгелҽнештҽге бюджетара 
субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара трансфертлар исҽбенҽ 
финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнҽ торган җирлек бюджеты 
чыгымнарының максатчан статьялары исемлеген һҽм кодларын билгелҽү тҽртибе 
Финанс-бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнҽ.  

5. Финанс-бюджет палатасы бюджетлар кытлыкларын финанслау 
чыганакларының Баш администраторлары җирле үзидарҽ органнары һҽм (яки) 
алар карамагындагы казна учреждениелҽре булган кодлары исемлеген раслый. 

 
9 Статья. Резерв фонды 
 
1. Җирлек бюджетының чыгым өлешендҽ Башкарма комитетның резерв 

фондын булдыру күздҽ тотыла. 
2. Җирлек бюджетының чыгым өлешендҽ җирлек Советы һҽм җирлек Советы 

депутатларының резерв фондларын булдыру тыела. 



3. Башкарма комитетның резерв фонды күлҽме җирлек бюджеты турында 
җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ һҽм күрсҽтелгҽн карар белҽн расланган 
чыгымнарның гомуми күлҽменең өч процентыннан артмаска тиеш. 

4. Башкарма комитетның резерв фонды акчалары көтелмҽгҽн чыгымнарны 
финанс ягыннан тҽэмин итүгҽ, шул исҽптҽн авария-торгызу эшлҽрен һҽм табигый 
бҽла-казалар һҽм башка гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерүгҽ бҽйле башка 
чараларны үткҽрүгҽ юнҽлдерелҽ. 

5. Җирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв 
фондының бюджет ассигнованиелҽре Башкарма комитет күрсҽтмҽсе буенча 
файдаланыла. 

6. Башкарма комитетның резерв фондының бюджет ассигнованиелҽреннҽн 
файдалану турындагы хисап бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапка кушымта 
итеп бирелҽ. 

 
10 Статья. Җирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны гамҽлгҽ 

ашыру 
 
1. Ҽгҽр чыгым йөклҽмҽлҽренең гамҽлдҽге төрлҽре буенча чыгым 

йөклҽмҽлҽрен арттыруны яисҽ аның кабул ителгҽнчегҽ кадҽр бер генҽ гавами-
хокукый берҽмлек тарафыннан үтҽлмҽгҽн чыгым йөклҽмҽлҽренең яңа төрлҽрен 
кертүне күздҽ тоткан муниципаль хокукый акт кабул ителсҽ, күрсҽтелгҽн 
муниципаль хокукый акт чыгым йөклҽмҽлҽренең яңа төрлҽрен үтҽү чыганакларын 
һҽм тҽртибен билгели торган нормалар булырга тиеш, шул исҽптҽн, кирҽк булган 
очракта, финанс ресурсларын Россия Федерациясе бюджет системасының 
тиешле бюджетларына чыгым йөклҽмҽлҽренең яңа төрлҽренҽ тапшыру тҽртибе. 

2. Чыгым йөклҽмҽлҽренең яңа төрлҽрен кабул итүгҽ бюджет 
ассигнованиелҽре бүлеп бирү яисҽ чыгым йөклҽмҽлҽренең гамҽлдҽге төрлҽрен 
үтҽүгҽ бюджет ассигнованиелҽрен арттыру, бюджет турындагы карарга тиешле 
бюджет ассигнованиелҽрен кертү шарты белҽн йҽ агымдагы финанс елында, 
тиешле бюджет турындагы карарга тиешле үзгҽрешлҽр керткҽннҽн соң, һҽм 
бюджет чыгымнарының аерым статьялары буенча бюджет ассигнованиелҽре 
кыскартылганда гына, Чираттагы финанс елы башыннан гына гамҽлгҽ 
ашырылырга мөмкин. 

 
11 Статья. Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре 
 
1. Җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре нҽтиҗҽдҽ барлыкка килҽ: 
1) җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр һҽм Россия Федерациясе законнары һҽм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнары хҽл 
итҽргҽ хокуклы башка мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар кабул итү, 
шулай ук муниципаль берҽмлек тарафыннан ҽлеге мҽсьҽлҽлҽр буенча 
шартнамҽлҽр (килешүлҽр) төзү; 

2) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан үзлҽренҽ тапшырылган аерым 
дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул итү;; 

3) муниципаль казна учреждениелҽре тарафыннан муниципаль берҽмлек 
исеменнҽн шартнамҽлҽр (килешүлҽр) төзү.  

2. Җирлекнең ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге 1 һҽм 3 пунктларында 
күрсҽтелгҽн чыгым йөклҽмҽлҽре җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 
мөстҽкыйль билгелҽнҽ һҽм үз керемнҽре һҽм җирлек бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары исҽбенҽ үтҽлҽ. 

3. Җирлекнең ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге 2 пунктында күрсҽтелгҽн чыгым 
йөклҽмҽлҽре Россия Федерациясе законнары һҽм Татарстан Республикасы 



законнары нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актлары 
белҽн билгелҽнҽ, җирлек бюджетына Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
каралган тҽртиптҽ бирелҽ торган субвенциялҽр исҽбеннҽн һҽм чиклҽрендҽ үтҽлҽ. 

Тиешле субвенциялҽрне исҽплҽү методикаларында кулланыла торган 
нормативлар муниципаль берҽмлекнең күрсҽтелгҽн чыгым йөклҽмҽлҽрен 
тулысынча үтҽү өчен кирҽкле өстҽмҽ чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итү үз 
керемнҽре һҽм җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары исҽбенҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 

4. Җирле үзидарҽ органнары башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле 
үзидарҽ органнары, дҽүлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ кермҽгҽн һҽм 
федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн аларның 
компетенциясеннҽн төшереп калдырылмаган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ бҽйле 
чыгым йөклҽмҽлҽрен бары тик үз финанс акчалары (бюджетара трансфертлардан 
тыш) булганда гына билгелҽргҽ һҽм үтҽргҽ хокуклы. 

5. Җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестры Башкарма комитет билгелҽгҽн 
тҽртиптҽ алып барыла. 

 
12 Статья. Җирлек бюджетыннан бирелҽ торган бюджетара 

трансфертларның формалары 
 
Җирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар формасында бирелҽ: 
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына субсидиялҽр; 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясында билгелҽнгҽн 

очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялҽр; 
башка бюджетара трансфертлар. 
Финанс ягыннан тҽэмин итү чыганагы булып субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм 

максатчан билгелҽнеше булган башка бюджетара трансфертлар торган 
бюджеттан бюджетара трансфертлар бирү максатлары, тҽртибе һҽм шартлары 
Татарстан Республикасы законнары һҽм (яисҽ) башка норматив хокукый актлары 
нигезендҽ кабул ителгҽн җирлек Советы карарлары белҽн билгелҽнҽ. 

 
13. Статья Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидиялҽр 
 
1. Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидиялҽр Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10 статьясында 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ. 

2. Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн бюджетара субсидиялҽр 
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы 
нигезендҽ җирлек бюджетында карала. 

 
14 Статья. Җирлек бюджетыннан муниципаль берҽмлеклҽр 

бюджетларына субсидиялҽр 
 
1. Россия Федерациясе Бюджет кодексы талҽплҽре нигезендҽ кабул ителҽ 

торган җирлек Советы карарларында каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ башка 
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл 
итү буенча җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен башкарганда барлыкка килҽ 
торган чыгым йөклҽмҽлҽрен финанслашу максатларында җирлек бюджетыннан 
субсидиялҽр бирелергҽ мөмкин. 



2. Ҽлеге статьяда күрсҽтелгҽн субсидиялҽрне бирү максатлары һҽм 
шартлары җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелҽ торган 
башкарма комитетлар арасында килешүлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

 
15 Статья. Җирлек бюджетыннан, район бюджетыннан башка бюджетара 

трансфертлар 
 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы талҽплҽре һҽм аның тиешле Татарстан Республикасы законнары 
нигезендҽ кабул ителҽ торган җирлек Советы карарларында каралган очракта һҽм 
тҽртиптҽ район бюджетына җирлек бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар, шул исҽптҽн төзелгҽн килешүлҽр нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽр өлешен гамҽлгҽ ашыру өчен бюджетара 
трансфертлар бирелергҽ мөмкин. 

 
16. Статья Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр 
 
1. Җирлек алдындагы акчалата бурычлар буенча бурыч-бурычлы кеше 

билгелҽнгҽн датага җирлек алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽргҽ туры китереп 
түлҽргҽ тиешле акчалар суммасы. 

2. Җирлек алдында акчалата йөклҽмҽлҽр буенча талҽплҽр җирлекнең 
финанс активларын формалаштыра. 

3. Җирлек алдында акчалата йөклҽмҽлҽр буенча бурычларны исҽптҽн 
төшерү һҽм торгызу кагыйдҽлҽре (нигезлҽре, шартлары һҽм тҽртибе), Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, районның финанс-
бюджет палатасы тарафыннан билгелҽнҽ. 

4. Җирлек алдында акчалата йөклҽмҽлҽрне (акчалата йөклҽмҽлҽр буенча 
бурычларны) һҽм мондый йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итҽ торган алыш-
бирешлҽрне исҽпкҽ алу, шулай ук күрсҽтелгҽн йөклҽмҽлҽр һҽм алыш-бирешлҽр 
буенча талҽплҽрнең хокукларын гамҽлгҽ ашыру Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 932 статьясындагы 4 пунктында күрсҽтелгҽн тиешле орган яисҽ 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 932 статьясындагы 5 пунктында 
күрсҽтелгҽн вҽкалҽтле зат тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Килешүдҽ башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, җирлек алдындагы акчалата 
йөклҽмҽлҽр тиешле сумманы җирлек бюджетының бердҽм счетына күчерү 
датасыннан башлап үтҽлгҽн дип санала. 

 
17 Статья. Җирлек бюджеты кытлыгы 
 
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына җирлек бюджеты 

кытлыгы, ҽлеге статьяның 2 өлешендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽп, җирлек 
советы карары белҽн билгелҽнҽ. 

2. Җирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган түлҽүлҽрнең һҽм 
түлҽүлҽрнең өстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган 
күлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты керемнҽренең расланган еллык 
гомуми күлҽменең 10 проценттан артмаска тиеш. 

Җирлеккҽ карата Россия Федерациясе Бюджет кодексының 136 
статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар гамҽлгҽ ашырылган очракта, 
җирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган түлҽүлҽрнең һҽм (яки) 
түлҽүлҽрнең өстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган 
күлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты керемнҽренең расланган еллык 
гомуми күлҽменең 5 процентыннан артмаска тиеш. 



Җирлек Советы карары белҽн муниципаль берҽмлек милкендҽ булган 
акциялҽрне сатудан һҽм капиталда катнашуның башка рҽвешлҽреннҽн керемнҽр 
кытлыгын финанслау чыганаклары составында расланган һҽм җирлек бюджеты 
акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчалар кимү очрагында, җирлек 
бюджеты кытлыгы ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрдҽн артып китҽргҽ һҽм 
җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчалар күлҽме 
кимергҽ мөмкин. 

 
19 Статья. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
 
1. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертелҽ: 
1) номиналь хакы Россия Федерациясе валютасында күрсҽтелгҽн 

муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштырудан кергҽн акчалар һҽм аларны 
түлҽүгҽ җибҽрелгҽн акчалар арасында аерма;; 

2) җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит 
оешмаларының җҽлеп ителгҽн һҽм түлҽнгҽн кредитлары арасындагы аерма; 

3) җирлек бюджетына һҽм Россия Федерациясе бюджет системасының 
башка бюджетларыннан бирелгҽн бюджет кредитлары буенча район тарафыннан 
Россия Федерациясе валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм түлҽнгҽн акчалар 
арасындагы аерма;; 

4) тиешле финанс елы дҽвамында җирле бюджет акчаларын исҽпкҽ алу 
счетларында калган акчаларны үзгҽртү; 

5) җирле бюджет кытлыгын эчке финанслауның бүтҽн чыганаклары.           
2. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бүтҽн чыганаклары 

составына кертелҽ: 
1) җирлек милкендҽ булган акциялҽр һҽм капиталда катнашуның башка 

рҽвешлҽре сатудан кергҽн акча;; 
2) җирлек бюджеты акчалары буенча курс аермасы; 
3) районның бүтҽн бурыч йөклҽмҽлҽрен Россия Федерациясе валютасында 

түлҽүгҽ җибҽрелҽ торган акчалар күлҽме; 
4) җирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгҽн бюджет кредитларын 

кире кайтарудан алынган акчалар һҽм юридик затларга Россия Федерациясе 
валютасында бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы арасындагы аерма.; 

5) җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар 
һҽм җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы белҽн Россия 
Федерациясе валютасында бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы арасындагы 
аерма.; 

6) җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счеттан 
күчерелгҽн акчалар һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм 
счетка күчерелгҽн акчалар арасындагы аерма, җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ 
алу буенча бердҽм счетта калган акчалар белҽн идарҽ итү операциялҽре 
үткҽргҽндҽ. 

Җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу буенча бердҽм счетта калган 
акчалар белҽн идарҽ итү операциялҽре составына җирлек һҽм шҽхси счетлары 
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ районның финанс-бюджет 
палатасында ачылган оешмалар акчаларын җҽлеп итү һҽм кире кайтару кертелҽ. 

Җирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына 
кертелҽ: 



Россия Федерациясеннҽн чит ил валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм җирлек 
тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында бирелгҽн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма; 

муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан үтҽү гарантның 
принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килүгҽ китергҽн очракта, 
максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе 
тарафыннан бирелгҽн чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽрне үтҽүгҽ 
җибҽрелҽ торган акчалар күлҽме. 

 
20 Статья. Муниципаль бурыч 
 
1. Муниципаль бурыч-Муниципаль бурыч алулардан, өченче затларның 

йөклҽмҽлҽре буенча гарантиялҽрдҽн барлыкка килҽ торган йөклҽмҽлҽр, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре 
нигезендҽ җирлек үз өстенҽ алган башка йөклҽмҽлҽр. 

2. Муниципаль бурыч структурасы җирлекнең муниципаль бурыч 
йөклҽмҽлҽре төркемлегеннҽн (алга таба - Муниципаль бурыч йөклҽмҽсе) бурыч 
йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча гыйбарҽт. 

3. Муниципаль берҽмлекнең муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре йөклҽмҽлҽр 
рҽвешендҽ булырга мөмкин.: 

1) муниципаль берҽмлекнең кыйммҽтле кҽгазьлҽре (муниципаль кыйммҽтле 
кҽгазьлҽр); 

2) Россия Федерациясе валютасында җирлек бюджетына Россия 
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җҽлеп ителгҽн 
бюджет кредитлары.; 

3) муниципаль берҽмлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия 
Федерациясе валютасында җҽлеп ителгҽн кредитлар; 

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль берҽмлек 
гарантиялҽре (муниципаль гарантиялҽр); 

5) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 
Федерациясе Чит ил валютасында бирелгҽн муниципаль гарантиялҽргҽ; 

6) РФ Бюджет кодексы гамҽлгҽ кергҽнче барлыкка килгҽн һҽм муниципаль 
бурычка кертелгҽн бүтҽн бурыч йөклҽмҽлҽре буенча. 

4. Муниципаль бурыч күлҽменҽ кертелҽ: 
1) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы; 
2) җирлек бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары буенча төп бурыч күлҽме; 
3) муниципаль берҽмлек тарафыннан кредит оешмаларыннан җҽлеп 

ителгҽн кредитлар буенча төп бурыч күлҽме; 
4) муниципаль гарантиялҽр буенча йөклҽмҽлҽр күлҽме; 
5) муниципаль берҽмлекнең түлҽнмҽгҽн бүтҽн бурыч йөклҽмҽлҽре күлҽме. 
5. Муниципаль берҽмлекнең бурыч йөклҽмҽлҽре кыска вакытлы (бер елдан 

кимрҽк), уртача сроклы (бер елдан биш елга кадҽр) һҽм озак сроклы (биш елдан 
алып 10 елга кадҽр) булырга мөмкин. 

6. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итү Башкарма комитет тарафыннан 
муниципаль хокукый актлар нигезендҽ башкарыла. 

Шҽһҽрнең муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен исҽпкҽ алу һҽм теркҽү Бөгелмҽ 
муниципаль районының муниципаль бурыч кенҽгҽсендҽ башкарыла. 

7. «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге, ҽгҽр ҽлеге 
йөклҽмҽлҽр җирлек тарафыннан гарантиялҽнмҽгҽн булса, Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽрнең бурыч 
йөклҽмҽлҽре буенча җавап бирми. 



8. Муниципаль бурычның иң чик күлҽме Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 107 статьясындагы 3 пунктында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрдҽн артмаска 
тиеш. 

9 җирлек Советының бюджет турында карары белҽн чираттагы финанс 
елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килүче елның 1 гыйнварына 
муниципаль бурычның иң югары чиге билгелҽнҽ, ул муниципаль гарантиялҽр 
буенча бурычның иң югары чиген күрсҽтеп исҽп-хисап күрсҽткеченнҽн гыйбарҽт. 

10. Чираттагы финанс елында һҽм план чорында муниципаль бурычка 
хезмҽт күрсҽтү чыгымнарының бюджет турында җирлек Советы карары белҽн 
расланган Чираттагы финанс елында һҽм план чорында җирлек бюджеты 
үтҽлеше турындагы хисап күрсҽткечлҽре буенча расланган иң чик күлҽме, Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелҽ торган субвенциялҽр 
исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла торган чыгымнар күлҽменнҽн тыш, җирлек бюджеты 
чыгымнары күлҽменең 15 процентыннан артмаска тиеш. 

11. Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына бюджет турында 
җирлек Советы карары белҽн, ҽлеге статьяның 9 өлешендҽ билгелҽнгҽн 
чиклҽүлҽрне үтҽп, муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү чыгымнары күлҽме 
билгелҽнҽ. 

12. Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч 
йөклҽмҽсе түлҽүгҽ куелмаган очракта (йөклҽмҽ шартлары һҽм муниципаль 
хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн йөклҽмҽлҽр кредитор тарафыннан 
башкарылмаган) «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең 
муниципаль бурыч йөклҽмҽсе шартларында каралган түлҽү датасыннан соң 
килүче датадан соң өч ел эчендҽ яисҽ муниципаль гарантия срогы чыккан яисҽ 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115 статьясында каралган башка 
очракларда, өч ел дҽвамында түлҽүгҽ (кредитор тарафыннан билгелҽнгҽн 
йөклҽмҽлҽр һҽм муниципаль хокукый актлар белҽн гамҽлдҽ булмаган), 
күрсҽтелгҽн йөклҽмҽ тулысынча туктатылган дип санала һҽм, ҽгҽр җирлек Советы 
карары белҽн башкасы каралмаган булса, муниципаль бурычтан төшереп 
калдырыла. 

13. Ҽлеге статьяның 12 өлешендҽ күрсҽтелгҽн сроклар үткҽннҽн соң, 
Башкарма комитет җитҽкчесе муниципаль бурычтан Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен төшереп калдыру 
турында Карар Чыгара. 

14. Муниципаль бурычны исҽптҽн төшерү Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча 
муниципаль бурыч күлҽмен җирлек бюджеты кытлыгын финанслау 
чыганакларында исҽптҽн төшерү суммасын чагылдырмыйча гына, аларны исҽптҽн 
төшерү суммасына киметү юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

15. Ҽлеге статьяның 12-14 өлешлҽренең гамҽлдҽ булуы кредит килешүлҽре 
буенча йөклҽмҽлҽргҽ, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, башка 
муниципаль берҽмлеклҽр алдында муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽренҽ кагылмый. 

 
 
 
21 Статья. Җирлекнең Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн 

бурыч йҿклҽмҽлҽрен туктату һҽм аларны муниципаль бурычтан тҿшереп 
калдыру 

 
1. Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч 

йөклҽмҽсе, муниципаль бурыч йөклҽмҽсе шартларында каралган түлҽү 
датасыннан соң килүче датадан соң өч ел эчендҽ түлҽүгҽ тапшырылмаган очракта 



(ҽгҽр җирлек Советының муниципаль хокукый актларында башкасы каралмаган 
булса, күрсҽтелгҽн йөклҽмҽ тулысынча туктатылган дип санала һҽм муниципаль 
бурычтан төшереп калдырыла. 

Җирлекнең муниципаль гарантиялҽр буенча бурыч йөклҽмҽлҽре Россия 
Федерациясе валютасында вакыйгалар (шартлар) килгҽндҽ тулысынча 
туктатылган дип санала һҽм күрсҽтелгҽн вакыйгалар (шартлар) турында 
белешмҽлҽр җиткҽнгҽ (килеп җитүгҽ) карап, муниципаль бурычтан төшереп 
калдырыла. 

2. Башкарма комитет ҽлеге статьяның 1 пунктындагы беренче абзацында 
күрсҽтелгҽн сроклар үткҽннҽн соң Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен муниципаль бурычтан төшереп 
калдыру турында муниципаль хокукый акт чыгара. 
3. Муниципаль бурычтан төшереп калдыру Россия Федерациясе валютасында 
белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча муниципаль бурыч 
күлҽмен җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исҽптҽн төшерү 
суммасын чагылдырмыйча гына, аларны исҽптҽн төшерү суммасына киметү юлы 
белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 
Бҥлек 2. ПРОЕКТНЫ ТҾЗҤ ҺҼМ КАРАУ 

ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ 
 

31 Статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ нигезлҽре 
 
1. Җирлек бюджеты проекты чыгым йөклҽмҽлҽрен финанс белҽн тҽэмин итү 

максатларында җирлекнең социаль-икътисади үсешен фаразлау нигезендҽ 
төзелҽ. 

2. Җирлек бюджеты проектын төзү-Башкарма комитетның аерым 
прерогативасы. 

Җирлек бюджеты проектын төзү тҽртибе һҽм сроклары, Россия Федерациясе 
Бюджет кодексы, җирлек уставы һҽм җирлек Советы карарлары белҽн 
билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽп, Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ. 

3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты проектын 
төзегҽндҽ Чираттагы финанс елында яки план чорында җирлек үсеше өчен мөһим 
социаль-икътисадый ҽһҽмияткҽ ия булган чараларны җирлек бюджеты акчалары 
исҽбеннҽн финанслау буенча депутатларның тҽкъдимнҽре исҽпкҽ алына. 

Депутат тҽкъдимнҽре агымдагы елның 20 июленнҽн дҽ соңга калмыйча 
Финанс-бюджет палатасына язмача җибҽрелҽ. Депутат тҽкъдимнҽре белҽн хатта 
финанслауны талҽп итҽ торган объект яки чара күрсҽтелергҽ, финанслауның 
кирҽклеген нигезлҽү һҽм тҽкъдимне тормышка ашыру өчен күздҽ тотылган 
чыгымнар суммасы күрсҽтелергҽ тиеш. 

4. Җирлек бюджеты проекты муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ халык алдында тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Ачык тыңлаулар 
нҽтиҗҽлҽре буенча тҽкъдимнҽр эшлҽнҽ, алар нигезендҽ финанс-бюджет 
палатасы җирлек бюджеты проектын эшлҽп бетерҽ. 

 
32 Статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр 
 
1. Җирлек бюджеты проектын үз вакытында һҽм сыйфатлы төзү 

максатыннан, финанс-бюджет палатасы башка финанс органнарыннан, шулай ук 
дҽүлҽт хакимиятенең башка органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан 
кирҽкле белешмҽлҽр алырга хокуклы. 

2. Бюджет проектын төзү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ:: 



1) Россия Федерациясендҽ бюджет сҽясҽтен (бюджет сҽясҽтенҽ талҽплҽр) 
билгели торган Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе 
Федераль Собраниесенҽ Юлламасының нигезлҽмҽлҽре; 

2) Татарстан Республикасында бюджет сҽясҽтен (бюджет сҽясҽтенҽ 
талҽплҽр) билгели торган Татарстан Республикасы Президентының Татарстан 
Республикасы Дҽүлҽт Советына Юлламасы нигезлҽмҽлҽре; 

3) бюджет сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре һҽм салым сҽясҽтенең төп 
юнҽлешлҽре; 

4) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразлары; 
5) озак сроклы чорга бюджет фаразы (бюджет фаразы проекты, бюджет 

фаразына үзгҽрешлҽр кертү проекты); 
6) муниципаль программалар (муниципаль программалар проектлары, 

күрсҽтелгҽн программаларга үзгҽрешлҽр проектлары). 
 
33 Статья. Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы 
 
1. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы кимендҽ өч елга эшлҽнҽ. 
2. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы Башкарма комитет 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ ел саен эшлҽнҽ. 
3. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы Башкарма комитет 

тарафыннан җирлек бюджеты проектын җирлек Советына кертү турында Карар 
кабул итү белҽн бер үк вакытта карала. 

4. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисадый 
үсеше фаразы план чорының параметрларын төгҽллҽштерү һҽм план чорының 
икенче елы параметрларын өстҽү юлы белҽн эшлҽнҽ. 

Җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразына аңлатма язуында фараз 
параметрларын нигезлҽү, шул исҽптҽн, фаразланган үзгҽрешлҽрнең сҽбҽплҽрен 
һҽм факторларын күрсҽтеп, элек расланган параметрлар белҽн чагыштыру 
китерелҽ. 

5. Җирлек бюджеты проектын төзү яки карау барышында җирлекнең социаль-
икътисади үсеш фаразын үзгҽртү җирлек бюджеты проектының төп 
характеристикаларын үзгҽртүгҽ китерҽ. 

 
34 Статья. Җирлекнең муниципаль программалары 
 
1. Муниципаль программалар Башкарма комитет тарафыннан раслана. 
Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыру сроклары Башкарма комитет 

тарафыннан алар билгелҽгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ. 
Муниципаль программаларны эшлҽү һҽм ҽлеге программаларны 

формалаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру турында карарлар кабул итү тҽртибе 
Башкарма комитетның норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

2. Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн тҽэмин 
итүгҽ бюджет ассигнованиелҽре күлҽме, программаны раслаган Башкарма 
комитетның муниципаль хокукый акты нигезендҽ, бюджет чыгымнарының 
ведомство структурасы составында, җирлек советы карары белҽн раслана. 

Чираттагы финанс елыннан башлап финансланырга тҽкъдим ителҽ торган 
муниципаль программалар, шулай ук элегрҽк расланган муниципаль 
программаларга үзгҽрешлҽр Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнгҽн 
срокларда расланырга тиеш.  Җирлек Советы муниципаль программалар 
проектларын һҽм муниципаль программаларга үзгҽрешлҽр кертү турындагы 
тҽкъдимнҽрне җирлек Советының норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ карауны гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. 



Муниципаль программалар җирлек советының үз көченҽ кергҽн көннҽн соң 
ике айдан да соңга калмыйча авыл җирлеге бюджеты турындагы карарына туры 
китерелергҽ тиеш. 

3. Һҽр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруның 
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү үткҽрелҽ. Күрсҽтелгҽн бҽялҽү тҽртибе һҽм аның 
критерийлары Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ. 

Күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет Чираттагы 
финанс елыннан башлап расланган муниципаль программаның туктатылу яки 
үзгҽрүе, шул исҽптҽн муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн 
тҽэмин итүгҽ бюджет ассигнованиелҽре күлҽмен үзгҽртү кирҽклеге турында Карар 
кабул итҽргҽ мөмкин. 

4. Шҽһҽр бюджетында программаларны гамҽлгҽ ашыруга бюджет 
ассигнованиелҽре каралырга мөмкин, аларны эшлҽү, раслау һҽм гамҽлгҽ ашыру 
башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

 
35 Статья. Җирлек бюджеты турында карар проектында карау һҽм 

раслау ҿчен бирелҽ торган кҥрсҽткечлҽр составы 
 
1. Җирлек Советының бюджет турындагы карарында бюджетның төп 

характеристикалары булырга тиеш, аларга бюджет керемнҽренең гомуми күлҽме, 
чыгымнарның гомуми күлҽме, бюджет дефициты (дефициты) керҽ. 

2. Бюджет турында карар белҽн билгелҽнҽ: 
бюджет керемнҽренең Баш администраторлары Исемлеге; 
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

Исемлеге; 
Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет чыгымнары 

классификациясенең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары, чыгымнар 
төрлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү; 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына шҽһҽр бюджеты акчаларын баш 
бүлүчелҽр, бүлекчҽлҽр, максатчан статьялар, чыгымнар классификациясенең 
чыгымнар төрлҽре төркемнҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү; 

гавами норматив йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелҽ торган бюджет 
ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме ; 

Чираттагы финанс елында һҽм план чорында Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка бюджетларына башка бюджетлардан алына торган яисҽ 
(яисҽ) бирелҽ торган бюджетара трансфертлар күлҽме; 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорының беренче елына бюджет 
расланган очракта шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнарның гомуми 
күлҽме план чорының беренче елына бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменнҽн 
кимендҽ 2,5 проценты күлҽмендҽ (максатчан билгелҽнеше булган Россия 
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан бюджетара 
трансфертлар исҽбенҽ каралган бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), план 
чорының икенче елына план чорының кимендҽ биш проценты күлҽмендҽ (бюджет 
чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча) бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменең кимендҽ 
биш проценты күлҽмендҽ (бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), максатчан 
билгелҽнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасының башка 
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбенҽ каралган); 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары; 

Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган 
елның 1 гыйнварына муниципаль эчке бурычның иң югары чиге, шул исҽптҽн 



муниципаль гарантиялҽр буенча бурычның иң югары чиген күрсҽтеп, муниципаль 
бурычның иң югары чиге; 

җирлек бюджетының Россия Федерациясе Бюджет кодексы, җирлек Советы 
карарлары белҽн билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽре. 

3. Җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы күрсҽткечлҽрен 
үзгҽртү расланган бюджет ассигнованиелҽрен арттыру яисҽ кыскарту йҽ өстҽмҽ 
максатчан статьялар һҽм (яисҽ) бюджет чыгымнары төрлҽре буенча бюджет 
ассигнованиелҽре чыгымнарын ведомство структурасына кертү юлы белҽн 
гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Җирлек советы карары белҽн чираттагы финанс елыннан башлап, 
Чираттагы финанс елыннан башлап, бюджет турындагы карарда тиешле бюджет 
ассигнованиелҽреннҽн һҽм (яисҽ) бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменнҽн 
тыш билгелҽнгҽн максатларга бюджет керемнҽреннҽн (бюджетта 
чагылдырылырга) тҽкъдим ителҽ торган салым булмаган керемнҽрнең аерым 
төрлҽре (төрлҽре) буенча бюджет керемнҽрен куллану каралырга мөмкин. 

 
Бҥлек 3. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫН КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ 

 
36 Статья. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын җирлек Советы 

каравына кертҥ 
 
1. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты Башкарма комитет 

тарафыннан җирлек Советы карарлары белҽн билгелҽнгҽн срокларда, лҽкин 
агымдагы елның 15 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча, түбҽндҽге документлар һҽм 
материаллар белҽн бер үк вакытта авыл җирлеге Советы каравына кертелҽ: 

1) бюджет сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре һҽм салым сҽясҽтенең төп 
юнҽлешлҽре; 

2) агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-икътисади 
үсешенең якынча йомгаклары һҽм агымдагы финанс елында җирлекнең социаль-
икътисадый үсешенең көтелүче нҽтиҗҽлҽре;; 

3) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразы; 
 

43 Статья. Бюджет язмасы 
 
1. Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрнең (бүлүчелҽрнең) бюджет 

язмаларын төзү һҽм алып бару тҽртибе, аларга үзгҽрешлҽр кертүне дҽ кертеп, 
Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ. 

Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрнең бюджет язмалары җыелма бюджет 
язмасы һҽм Башкарма комитет тарафыннан расланган бюджет йөклҽмҽлҽре 
лимитлары нигезендҽ төзелҽ. 

Бюджет акчаларын бүлүчелҽрнең бюджет язмалары бюджет 
ассигнованиелҽре һҽм аларга җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 
нигезендҽ төзелҽ. 

2. Бюджет язмасын раслау һҽм аңа үзгҽрешлҽр кертү бюджет акчаларын 
баш бүлүче (бүлүче) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Чыгымнар буенча бюджет язмасы күрсҽткечлҽре Чираттагы финанс елы 
башланганчы ведомство карамагындагы идарҽчелҽргҽ һҽм бюджет акчаларын 
алучыларга җиткерелҽ. 

3. Бюджет язмаларын төзү һҽм алып бару тҽртибе бюджет акчаларын баш 
бүлүченең (бүлүченең) бюджет язмасы белҽн раслана торган чыгымнар 
төрлҽренең кодлары, шулай ук дҽүлҽт идарҽсе секторы операциялҽрен 



классификациялҽү кодлары буенча күрсҽткечлҽрне детальлҽштерүне гамҽлгҽ 
ашыру хокукын яисҽ бурычын билгелҽргҽ мөмкин. 

Җыелма бюджет язмасы күрсҽткечлҽре нигезендҽ бюджет акчаларын баш 
бүлүченең чыгымнары буенча бюджет язмасы белҽн расланган күрсҽткечлҽрне 
җыелма бюджет язмасына тиешле үзгҽрешлҽр кертмичҽ үзгҽртү рөхсҽт ителми. 

Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсҽткечлҽре 
нигезендҽ бюджет акчаларын бүлүченең чыгымнары буенча бюджет язмасы 
белҽн расланган күрсҽткечлҽрне бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет 
язмасына тиешле үзгҽрешлҽр кертмичҽ үзгҽртү рөхсҽт ителми. 

 
44 Статья. Җирлек бюджетының бюджет кытлыгын финанслау 

чыганаклары буенча ҥтҽлеше 
 
Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет 

ассигнованиелҽре исҽбеннҽн үтҽлергҽ тиешле акчалата йөклҽмҽлҽрне түлҽүне 
санкциялҽү Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 
45 Статья. Бюджет сметасы 
 
1. Казна учреждениесенең бюджет сметасы Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ казна 
учреждениесе карамагында булган бюджет акчаларын баш бүлүче билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ төзелҽ, раслана һҽм алып барыла. 

Казна учреждениесенең бюджет сметасы, бюджет акчаларын баш 
бүлүченең бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ органы 
тарафыннан ҽлеге орган җитҽкчесе тарафыннан раслана. 

2. Казна учреждениесенең бюджет сметасының расланган күрсҽткечлҽре 
казна учреждениесе функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча бюджет 
йөклҽмҽлҽрен кабул итү һҽм (яки) үтҽү өчен аңа җиткерелгҽн бюджет 
йөклҽмҽлҽре лимитларына туры килергҽ тиеш. 

Казна учреждениесенең бюджет сметасы дҽүлҽт (муниципаль) 
ихтыяҗларын тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу 
план-графикларын формалаштырганда каралган, дҽүлҽт һҽм муниципаль 
ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу 
өчен финанс ягыннан тҽэмин итү күлҽмнҽрен исҽпкҽ алып төзелҽ. 

Казна учреждениесенең бюджет сметасында казна учреждениесенең 
бюджет сметасын төзү һҽм алып бару тҽртибендҽ каралган башка күрсҽткечлҽр 
өстҽмҽ расланырга тиеш. 

Җитҽкчесе казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау тҽртибе 
нигезендҽ аны раслау хокукына ия булган бюджет сметасы күрсҽткечлҽре, 
чыгымнар төрлҽре элементлары (төркемчҽлҽре һҽм элементлары) кодлары 
буенча бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ, шулай ук тиешле 
төркемнҽрнең (ярдҽмче статьялар) статьялары кодлары (статьялары) буенча, 
җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ өстҽмҽ 
детальлҽштерелергҽ мөмкин. 

 
46 Статья. Финанслауның иң чик кҥлҽмнҽре 
 
1. Финанс-бюджет палатасы билгелҽгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ, җирлек 

бюджетын чыгымнар буенча үтҽүне оештырганда, агымдагы финанс елының 
тиешле чорында бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ, бүлүчегҽ һҽм алучыларга 



түлҽүнең иң чик күлҽмен (финанслауның иң чик күлҽмнҽре) раслау һҽм җиткерү 
карала ала. 

2. Финанслауның иң чик күлҽме, тулаем алганда, бюджет акчаларын баш 
бүлүчегҽ, бүлүчегҽ һҽм алучыга карата, агымдагы финанс елы башыннан башлап, 
бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрне, бүлүчелҽрне һҽм алучыларны финанслауга 
гаризалар нигезендҽ, ай саен яки квартал саен арта бара торган нҽтиҗҽ белҽн 
билгелҽнҽ. 

 
47 Статья. Җирлек бюджеты турындагы карар белҽн расланган бюджет 

ҥтҽлешендҽ фактта алынган керемнҽрдҽн файдалану 
 
1. Җирлек бюджетын үтҽгҽндҽ бюджет турындагы карар белҽн расланган 

керемнҽрнең гомуми күлҽменнҽн тыш фактта алынган керемнҽр, агымдагы 
финанс елына һҽм план чорына бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертмичҽ, 
муниципаль бурычларны түлҽүгҽ, шулай ук җыелма бюджет язмасында каралган 
бюджет ассигнованиелҽре җитмҽгҽн очракта, җирлек субъектының гавами 
норматив йөклҽмҽлҽрен үтҽүгҽ финанс-бюджет палатасы тарафыннан җибҽрелҽ 
ала. 

2. Максатчан билгелҽнеше булган физик һҽм юридик затлардан, шул 
исҽптҽн Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бюджетка 
керҽ торган, бюджет үтҽлеше турында карар белҽн расланган керемнҽрдҽн тыш 
фактта алынган субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка бюджетара трансфертлар 
бирү максатларына ярашлы рҽвештҽ бюджет чыгымнарын арттыруга җибҽрелҽ., 
агымдагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр 
кертмичҽ, җыелма бюджет язмасына үзгҽрешлҽр кертү белҽн. 

 
48 Статья. Агымдагы финанс елы тҽмамлану 
 
Бюджет үтҽлеше буенча операциялҽр 31 декабрьдҽ тҽмамлана, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 242 статьясындагы 2 пунктында күрсҽтелгҽн 
операциялҽрдҽн тыш. 
Агымдагы финанс елында бюджет үтҽлеше буенча операциялҽрне тҽмамлау 
Башкарма комитет тарафыннан Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
талҽплҽренҽ туры китереп башкарыла. 
 

 
Бҥлек 5. БЮДЖЕТ ХИСАБЫН ТҾЗҤ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҤ,  

КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ 
 

49 Статья. Бюджет исҽбе, бюджет хисаплылыгы һҽм бюджет 
хисаплылыгын тҿзҥ нигезлҽре  

 
1. Бюджет исҽбенең һҽм бюджет хисаплылыгының бердҽм методологиясе 

һҽм стандартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлҽмҽлҽре 
нигезендҽ Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнҽ. 

2. Бюджет исҽбе «Яңа Александровка авыл җирлеге» муниципаль 
берҽмлегенең финанс һҽм финанс булмаган активларының һҽм йөклҽмҽлҽренең 
торышы турында акчалата чагылыштагы мҽгълүмат җыю, теркҽү һҽм 
гомумилҽштерүнең, шулай ук ҽлеге активларны һҽм йөклҽмҽлҽрне үзгҽртҽ торган 
операциялҽр турында мҽгълүмат җыюның, теркҽүнең һҽм гомумилҽштерүнең 
җайга салынган системасыннан гыйбарҽт. 



Бюджет исҽбе Россия Федерациясенең бюджет классификациясен үз эченҽ 
алган счетлар Планы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Бюджет исҽбе счетлары планы һҽм аны куллану буенча инструкция Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан раслана. 

3. Бюджет хисаплылыгы үз эченҽ ала: 
1) бюджет үтҽлеше турында хисап; 
2) бюджет үтҽлеше балансы; 
3) эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап; 
4) акча хҽрҽкҽте турында хисап; 
5) Аңлатма язуы. 
4. Бюджет үтҽлеше турындагы хисапта Россия Федерациясе бюджет 

классификациясе нигезендҽ керемнҽр, чыгымнар һҽм бюджет кытлыгын 
финанслау чыганаклары буенча бюджет үтҽлеше турындагы белешмҽлҽр 
тупланган. 

5. Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бюджет керемнҽренең Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 
администраторлары (алга таба - бюджет акчаларының Баш администраторлары) 
ведомство буйсынуындагы бюджет акчаларын алучылар (бүлүчелҽр), бюджет 
керемнҽре администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 
администраторлары тарафыннан бирелгҽн бюджет хисаплылыгы нигезендҽ 
җыелма бюджет хисаплылыгын төзи. 

Җирлек бюджеты акчаларының Баш администраторлары җыелма бюджет 
хисаплылыгын ул билгелҽгҽн срокларда Башкарма комитетка тапшыралар. 

6. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларының баш 
администраторларының җыелма бюджет хисаплылыгы нигезендҽ Башкарма 
комитет тарафыннан төзелҽ. 

7. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы еллык булып тора. Бюджет үтҽлеше 
турындагы хисап квартал саен була. 

8. Агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм 
тугыз аенда бюджет үтҽлеше турындагы хисап Башкарма комитет тарафыннан 
раслана һҽм җирлек советына һҽм контроль-хисап палатасына җибҽрелҽ. 

Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык отчетлар җирлек Советы карары 
белҽн расланырга тиеш. 

9. Башкарма комитет карары буенча физик затларга хезмҽт өчен түлҽү һҽм 
башка түлҽүлҽр, шулай ук аларга бҽйле рҽвештҽ Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларына мҽҗбүри түлҽүлҽр һҽм аларны күчерү, бюджет исҽбен 
алып бару, бюджет хисаплылыгын, бюджет һҽм Автоном учреждениелҽрнең 
берлҽштерелгҽн хисаплылыгын, бюджет исҽбен алу мҽгълүматлары нигезендҽ 
формалаштырыла торган башка мҽҗбүри хисаплылыкны төзү һҽм тапшыруны да 
кертеп, тиешле муниципаль органнарга мондый хисаплылыкны бирүне тҽэмин итү 
буенча тиешле муниципаль органнарга гомуми талҽплҽр нигезендҽ 
тапшырылырга мөмкин, Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 
финанс-бюджет палатасына туры килҽ. 

 
50 Статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык хисапны тышкы 

тикшерҥ 
 
1. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап, аны җирлек Советында 

караганчы, тышкы тикшерү узарга тиеш, ул бюджет акчаларының баш 
администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерүне һҽм бюджет 
үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 



2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерү 
контроль-хисап палатасы тарафыннан башкарыла. 

3. Контроль-хисап палатасына тышкы тикшерү өчен Башкарма комитет 
тарафыннан тапшырыла: 

1) бюджет үтҽлеше турында хисап; 
2) бюджет үтҽлеше балансы; 
3) эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап; 
4) акча хҽрҽкҽте турында хисап; 
5) Аңлатма язуы. 
4. Башкарма комитет, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү өчен, агымдагы елның 1 

апреленнҽн дҽ соңга калмыйча, җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисап 
бирҽ. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽү бер 
айдан да артмаган срокта башкарыла. 

5. Бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ Контроль-хисап 
палатасы тарафыннан җирлек Советына бер үк вакытта Башкарма комитетка 
юллама белҽн тапшырыла. 

 
51 Статья. Җирлек Советы тарафыннан бюджет ҥтҽлеше турында еллык 

хисапны тҽкъдим итҥ, карау һҽм раслау 
 
1. Бюджет үтҽлеше турында еллык хисапны тапшыру, карау һҽм раслау 

тҽртибе Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ җирлек Советы 
тарафыннан билгелҽнҽ. 

2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап белҽн бер үк вакытта 
Башкарма комитет тарафыннан да тапшырыла: 

1) бюджет үтҽлеше турында җирлек Советы карары проекты; 
2) резерв фонды ассигнованиелҽре үтҽлеше турында хисап; 
3) бюджет кредитларын бирү һҽм түлҽү турында хисап; 
4) эчке бурыч торышы турында хисап; 
5) Аңлатма язуы; 
6) бюджет законнарында каралган башка документлар һҽм материаллар. 
3.  Авыл җирлеге Советы, Контроль-хисап палатасы Бҽялҽмҽсен алганнан 

соң, җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны карый.  
Бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җирлек 

Советы Бюджет үтҽлеше турындагы карарны раслау яисҽ кире кагу турында 
Карар кабул итҽ. 

Җирлек Советы тарафыннан бюджет үтҽлеше турындагы карар кире 
кагылган очракта, ул мҽгълүматларны дөрес яки тулы булмаган чагылдыру 
фактларын бетерү һҽм бер айдан да артмаган срокта кабат тапшыру өчен кире 
кайтарыла. 

4. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге Советына 
агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча тапшырыла. 

 
52 Статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында карар 
 
1. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар белҽн, бюджет керемнҽренең, 

чыгымнарының һҽм дефицитының (профицит) гомуми күлҽмен күрсҽтеп, хисап 
финанс елына бюджет үтҽлеше турында хисап раслана. 

2. Хисап финанс елында җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карарга аерым 
кушымталар белҽн күрсҽткечлҽр раслана: 

1) бюджет керемнҽрен классификациялҽү кодлары буенча бюджет 
керемнҽре; 



2) керемнҽр төрлҽре кодлары, керемнҽр төрлҽре кодлары, дҽүлҽт идарҽсе 
секторы операциялҽрен классификациялҽү буенча бюджет керемнҽре, бюджет 
керемнҽренҽ керҽ торган керемнҽр төрлҽре кодлары, керемнҽр төрлҽре, 
керемнҽр төрлҽре, Дҽүлҽт идарҽсе секторы операциялҽре классификациясе 
буенча; 

3) тиешле бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча бюджет 
чыгымнары; 

4) бюджет чыгымнарын классификациялҽү бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре 
буенча бюджет чыгымнары; 

5) бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары 
буенча бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ); 

6) бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары төркемнҽре, төркемнҽре, 
статьялары, бюджетлар кытлыкларын финанслау чыганаклары кодлары буенча 
дҽүлҽт идарҽсе секторы операциялҽре классификациясенең бюджет 
кытлыкларын финанслау чыганакларына керҽ торган кодлары буенча. 

Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар белҽн шулай ук җирлек бюджеты 
үтҽлеше турында Карар кабул итү өчен җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн 
башка күрсҽткечлҽр дҽ раслана. 


