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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 гыйнвар 2020 ел.

КАРАР 

№ 32

Бюджет Т9ЭМИН ителешен тигезлэугэ 
дотациялэр алучы Татарстан Республикасы 
0ТНЭ муниципаль районы ж;ирлеклэренец 
муниципаль финансларын социаль- 
икътисадый устеру Ьэм савыктыру 
чараларын куздэ тоткан килешулэр 
турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 142.1 статьясындагы 6 пункты, 44.9 
статьясындагы 5 пункты нигезендэ. Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 
Татарстан Республикасы Этнэ муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 
БИР0:

1. Татарстан Республикасы 0тнэ муниципаль районыныц финанс бюджет 
палатасы (алга таба -  финанс органы) 2020 елда ж;ирле администрация башлыгы 
(Башкарма комитет ж;итэкчесе) белэн 0тнэ муниципаль районы бюджетыннан 
жирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ дотация алучы, Татарстан 
Республикасы 0тнэ муниципаль районыныц социаль-икътисадый усеше Ьэм 
сэламэтлэндеру чараларын куздэ тотучы килешу тезергэ хокуклы (алга таба- 
килешу), ул килэсе тэртиптэ имзалана:

килешу 2020 елда Татарстан Республикасы 0тнэ муниципаль районы 
бюджетыннан жирлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ дотация алучы 
(алга таба-дотация) л^ирле администрация башлыгы (Башкарма комитет л^итэкчесе) 
тарафыннан имзалана Ьэм 2020 елныц 1 февраленэ кадэр финанс органына 
тапшырыла;

килешу финанс органы тарафыннан 2020 елныц 15 февраленнэн дэ соцга 
калмыйча имзалана.

2. Килешу 2020 елныц 15 гыйнварына кадэр л^ирле администрация башлыгы 
(Башкарма-боеру органы лситэкчесе) 2020 елда дотация алудан рэсми баш тарту 
ечен финанс органына щибэрелгэн очракта тозелэ.

3. Килешу каралырга тиеш дип билгелэргэ:
кушымта нигезендэ дотация алучы л^ирлек йеклэмэлэре исемлеге буенча;



жирле админист 
йеклэмэлэренэ кагыль|1 
документларга бэялэмэ

4. До'ггщия алу̂ з:
житэкчесенэ) 2021 е„1
кушымтасьшда каралга

5. Ж|ирлек-дотац]|[: 
жаваплылык чаралары

а) элеге карЕфны:^ 
(2021 елга, 2022, 2023 
0ТНЭ муниципаль рай|э 
узгэрешлэр керту юлы 
(2021 елга, 2022, 2023 
проценттан да артмаган 
елль.1к хисап курсэткеч|[ 
керемнэрен:ен1 1 процен

б) элеге карафга 
бюджет турында Татау| 
белэн расланган дотац 
торган 2021 елга (202 
кыскарту, элеге жирлек 
депз^^татларга, жирле 
хезмэткэрлэргэ хезмэт 
кулэмен ар'пъфу кул;; 
жирлек тарафыннан дар 
билгелэгэн элеге макс 
исэплэнгэн, лэкин 202 
Ьэм 2020 елга жирлек 
буенча ж;ирлек бюджет 
да артмаган.

6. Дотация алучы 
килехнудэ каралг;

килешу]"э кул куйган ж; 
вэкЕшэтлэре туктатылга: 
башлыгы (Башкарма 
башлыгы (Башкарма кс 
комитет житэкчесе) в:: 
боеру органы житэкчес 

2020 елда жирл(^ 
езелмэс кеч (федерал 
килгэн очракта, элеге 
«а» пунктчзасында кар 
жаваплылыктан азат ир̂  

элеге карарга к:
иеклэмэлэрне утэмэ]-;

рация башлыгы (Башкарма комитет житэкчесе) жирлек 
шлы дотация алучы документларны карарга Ьэм элеге 

лэр эзерлэргэ тиеш.
ы жирле адмизгистрация башлыгына (башкарма комитет 

тныц 20 гыйнварына кадэр жирлекнец элеге карарныц 
н йоклэмэлэренец утэлеше турында Хисап жибэрергэ. 
я алучы тарафыннан каралган йеклэ1*1элэрне утэмэгэн ечен 

^ыйфалында билзгелэу:
1 пунктындагы «а" пуньстчасы, 3 пункты белэн - 2021 елга 

(^ллар план чорына) бюджет турында Татарстан Республикасы 
ны Советы карары белэн раслангав: дотациялэрне булугэ 

белэн башкарыла торган 2021 елга дотация кулэмен 2021 елга 
еллар план чорына) 2021 елга каралган дотация кулэменец 1 

лэкин 2020 елга авыл жирлеге бюджеты утэлеше турында 
эре буенча жирлек бюджетыныц салым Ьэм салым булмаган 

ттан;
ьушымтаныц 2 пунктындагы «а» пуню’часы белэн - 2021 елга 
стан РеспубликЕюы Этнэ муниципаль район Советы карары 

фялэрне булугэ узгэрешлэр керту юлы белэн гамэлгэ ашырыла 
елга Ьэм 2022, 2023 еллар план чорына) дотация кулэмен 

тарафыннан уз вэкалэтлэреи даими нигездэ гамэлгэ ашыручы 
узидарэнец сайланулы ва:!ыйфаи ЗЕ1тларына, муниципаль 

ечен тулэугэ жибэрелэ торган бюджет ассигнованиелэре 
;^мендэ, бюджет ассигнованиелэре кулэмен арттыру, элеге 

ми нигездэ, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
атка чыгымнарны формалаштыру нормативлары нигезендэ 

елга каралган дотация кулэменец 1 проценттан да артмаган 
бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап курсэткечлэре 

|ыныц салым Ьэм салым булмаган керемнэренец 1 проценттан

ан
жирлек дип билгелэргэ:

йеклэмэлэрне утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн ечен, шушы 
,|ирле администрация башлыгы (Башкарма комитет житэкчесе) 
н очракта Ьэм 2020 елда башка затны жирле администрация 

:^омитет житэкчесе) итеп сайланган (жирле администрация 
митет житэкчесе;), жирле администрация башлыгы (Башкарма 

||1зыйф;аларын вакытлыча башкаручы (жирлекнец башкарма- 
е) ечен жаваплылыктан азат ителэ);
к тарафыннан мондый йеклэмэлэрне утэугэ комачаулаучы 

характердагы гадэттэн тыш хэллэр) шартлары барлыкка 
карарныц 1 пунклындагы «а» пунктчасында Ьэм 2 пунктныц 
флган йеклэмэлэрне утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн ечен 
елэ;
ушымтаныц 2 пунктындагы «в» пунктчасында каралган 
эн ечен, Татарстан Республикасыныц тапшырылган



вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы ж;ирле узидарэ органнары хезмэткэрлэре саны арткан 
очракта, 2020 елда курс;этелгэн вэкалэтлэрне гамэлпэ ашыруга субвенция кулэме 2019 
ел белэн чагыштырга нда мондый арттыру чиклэрендэ, субвенциялэрне булу 
методикасьш узгэртугэ бэйле рэвештэ, элеге карарныц 2 пунктындагы “в” 
пунктчасында каралган йеклэмэлэрне утэмэгэн ечен жаваплылыктан азат ителэ, 
Тата1рстан Республикасы муниципаль берэмлеклэренец ж;ирле узидарэ органнарына 
тапшырылган Тата1рстан Республикасы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру ечен Татарстан 
Республикасы бюджет]лннан Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре 
бюджетларына бирелэ торган акчадан файдалану тэртибен раслау турында Татарстан 
Республикасы Законына узгэрешлэр керту хакында.

7. 2020 елныц 1 февраленэ кадэр финанс органына тапшырылмаган очракта 
ж;ирлекнец ж;ирле ад:,министрация башлыгы (Башкарма комитет л^итэкчесе) 
тарафыннан курсэтелгэн вазыйфаи зат тарафыннан имзаланган килешу, дотация

(2021 елга Ьэм 2022, 2023 еллар план чорына) Татарстан 
ниципаль районы бюджетын формалаштырганда 2021 елга 
га каралган дотация кулэменец 10 процентына, э бюджетында 
л бюджет системасыныц башка бюдже;тларыннан дотациялэр 

елеше жирле бюджетныц уз керемнэре кулэменец 50 процентыннан арткан ж;ирлеккэ 
карата 2021 елга, финанс органы шулай ук 2020 елда Татарстан Республикасы Этнэ

зетыныц 2020 елга (2020 елга Ьэм 2021, 2022 еллар план 
да карары белэн каралган дотацияне к]глешугэ кул куелганчы

алучы, 2021 елга 
Республикасы Этнэ м) 
дотация кулэме 2020 ел 
ТатЕ1рстан Республикас

муниципаль район Со 
чорына) бгс1джет турын
туктатып тора.

8. Элеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

Жнтэкче А. Ф. Каюмов



Ж^ирлеклэрнец б 
0ТН9 муниципаль рай 

0ТНЭ м)пниципаль 
икътисадый устеру Ьэ]?11

Кушымта 
Татарстан Республикасы 

0ТНЭ районы башкарма 
комитеты ж;итэкчесе 

28.01. 20'20 ел 
№ 32 кара1рына

юджет тээмин ителешен тигезлэугэ Татарстан Республикасы 
оны бюджетыннан дотация !шучы, Татарстан Республикасы 

районы жирлеклэренец муниципаль финансларын социаль- 
савыктыру чаралары каралган килешугэ кертелергэ тиешле 

йоклэмэлэр исемлеге .

1. Ж^ирлекнец дотациялелек дэрэж;эсен киметугэ Ьэм ж;ирлек бюджетыныц 
салым Ьэм салым булмаган керемнэрен арттыруга юнэлдерел1гэн чараларны гамэлгэ 
ашыру буенча йеклэмэ.тэр:

в) 2020 елга жирлек бюджетын утэу йомгаклары буенча, 2019 елныц 
чагыштырма шартларда (процентларда) утэу дэрэж;9се белэн чагыштырганда, ж;ирлек 
бюджетыныц салым Ьэм салым булмаган керемнэре усешен тээмин иту;

г) д^ирле администрация башлыгы (Башкарм комитет дитэкчесе) финанс 
органына килештеру е’-[ен тубэндэгелэрне д^ибэрэ:

2021 елга (2021 елга, 2022, 2023 еллар план чорына) ж;ирлек бюджеты 
проектыныц теп параметрлары (керемнэр терлэре буенча керемнэр; чыгымнар 
терлэре, булекчэлэр, ч],1гымнар торлэре буенча чыгымнар; дефицит яисэ профицит, 
чыганаклар торлэре б^^енча >1̂ ирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары; 
муниципаль бурыч алулар программасы Ьэм 2021 елга (2021 елга, 2022, 2023 еллар 
план чорына) жирлекнец бурыч сэясэтенец топ юнэлешлэре; элеге проектны 
дирлекнец вэкиллекле органына керткэнчегэ кадэр;

д^ирлекнец Сове']' карарлары проектларын (2020 елга, 2021, 2022 еллар план 
чорына) элеге проектларны ж;ирлекнец Советына керткэнче, жирлек бюджеты 
турында карарга узгэрешлэр керту хакында;

Ж|ир1[еклэргэ элеге пунк'гта курсэтелгэн актлар проектларын, финанс о]эганы 
рекомендациялэрен исэпкэ алмыйча, жирлекнец Советына кертмэскэ кирэк.

2. Бюджет берлэгпмэсенэ юнэлдерелгэн чараларны гамэлгэ ашыру буенча 
йоклэмэлэр:

а) б'юдже'гта Татарстан Республикасы бюджет системасыныц башка 
бюджетларыннан дота]диялэр елеше соцгы еч хисап финанс елы дэвамында жирле 
бюджетный; уз керемнэре кулэменец Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
тарафыннан уз вэкалэзлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы депутатларга, жирле 
узидарэнец сайланулы вазыйфаи затларына, муниципаль хезмэткэрлэргэ хезмэт очен 
тулэу чыгымнарын формалаштыру нормативларыныц 5 процентыннан артып киткэн 
жирлекне утэу соцгы ]<[ке оч хисап финанс елында жирле бюджетный уз керемнэре 
кулэменец 5 процентыннан артып киткэн;



б) муниципаль учреждениелэрнец кичектерелгэн кредш' бурычларын барлыкка 
китермэу;

в) ж;ирлекнец жирле узидарэ органнары хезмэткэрлэре санын артть][руны 
тээмин иту, шулай ук ж;ирле узидарэ органнарыныц муниципаль хокукый актлары 
проектларын финанс органына килештеру ечен жирлекнец жирле узидарэ органнары 
хезмэткэрлэре санын арттыру, кирэк булган очракта, Россия Федерациясе дэулэт 
хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары, жирле 
узидарэ органнары арасында вэкалэтлэр булеигу нэтижэсендэ хезмэткэрлэр санын 
арттыру турында жирлекнец жирле узидарэ органнары муниципаль хокукый актлары 
проектларь.ш финанс 0]эганына килештеругэ жибэруне тээмин иту;

г) Татарстан Республикасы Этнэ муниципать районы бюджетыннан дотациялэр 
керемнэре составына Татарстан Республикасы муниципаль районы бюджетында 
каралган кулэмнэрдэн артмаган кулэмдэ жирлеклэр бюджетларын раслау;

д) Этнэ муницип аль районыныц берлэштерелгэн бюдясетына салым тулэулэре 
буенча бурычларны кимету буенча чаралар уткэру;

е) муниципаль бюджет Ьэм автоном учреждениелэр тарафыннан норматив 
финанслау принципла[)ын утэу;

ж) хезмэткэрлэр]зец тарификациясе буенча исэилэнгэн кулэмнэн ким булмаган 
кулэмдэ хезмэт ечен тулэу фондын планлаштыруны исэпкэ алып, муниципаль 
бюджет Ьэм автоно1н учреждениелэр тарафыннан финанс-хужалык эшчэнлеге 
планнарын формаланпъфу;

3. Йоклэмэлэрне тормышка ашыру буенча чаралар кысаларында идарэ иту 
сыйфатын кутэру муниципаль финанслар белэн куздэ тотучы:

муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэменэ Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 106 статьясында билгелэнгэн талэплэрне утэу;

жирлек бюджет]э1 турындагы карарда жирлек бюджеты кытлыгын финанслау 
чыганагы буларак кгаралган Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларыннан бк|джет кредитлары суммасыннан тыш (жирле бюджетлар
счетларык[да калган акчаларны тулыландыруга бюджет кредитларыннан тыш) 
жирлек бюджеты турындагы карарда каралган Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка, бюджетларыннан бюджет кредитларъ! булмау (алар буенча 
Россия «Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан бюджет кредитлары 
биру турында Карар кабул ителде);

жирлекнец бурыч йоклэмэлэре буенча Ьэр айныц 1нче числосына жирлекнец 
финанс органына тапшырыла торган бурыч кенэгэсе мэгълуматлары буенча 
кичектерелгэн бурычлары булмау.
4. Элеге исемлектэ каралган йоклэмэлэрне утэмэгэн очракта, элеге исемлекнец 1 
пунктындагы «а» пунктчасында, 2 пунктныц «а» пунктчасында, 3 пунктныц "а" 
пунктчасында каралган йеклэмэлэрдэн тыш, жирлекнец жирле администрация 
башлыгы (Башкарма комитеты житэкчесе) тарафыннан гамэллэре (гамэллэре) 
курсэтелг'эн йеклэмэ1[эрне бозуга китергэн жирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи 
затларына карата Россия Федерациясе законнары нигезендэ дисциплинар жавапл


