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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

Уразай авыл жирлеге Советы

Уразай авылы № 167-24 «27» февраль 2020 ел

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Уразай авыл 
жирлегенен бюджет тезелеше Ьэм 
бюджет процессы турындагы 
нигезлэмэне раслау хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ Ьэм Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
корылышын Ьэм бюджет процессын Россия Федерациясенен гамэлдэге бюджет 
законнарына туры китеру максатында,

Уразай авыл жирлеге Советы карар итте:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 
жирлегенен бюджет тезелеше Ьэм бюджет процессы турындагы нигезлэмэне элеге 
карарга кушымта нигезендэ яца редакциядэ расларга.

2. Уз кечен югалткан дип танырга:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 

жирлеге Советыныц 2010 елныц 2 нче апреленнэн 71нче номерлы «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турында» карарын;

- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советыныц 2010 
елныц 2 нче апреленнэн 71 нче номерлы, 2010 елныц 10 нчы ноябреннэн 7 нче 
номерлы карарлары белэн расланган, "Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет процессы турындагы 
нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында " турында карарын;

- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советыныц 2010 
елныц 2 нче апреленнэн 71 нче номерлы карары белэн расланган, "Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында " 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карары (2010 елныц 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы карарлар 
редакциясендэ) 2011 елныц 31 нче октябреннэн 25 нче номерлы карарын;



- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советыныц 2010 
елнын 2 нче апреленнэн 71нче номерлы карары белэн расланган, «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр эстэмэлэр керту хакында" 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карары (2010 елныц 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы, 2011 елныц 31 нче 
октябреннэн 25 нче номерлы карарлар редакциясендз) 2013 елныц 7 нче 
ноябреннэн 48 нче номерлы карарын;

- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советынын 2010 елныц 
2 нче апреленнэн 71 нче номерлы карары белэн расланган, "Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында " 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карары (2010 елнын 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы, 2011 елныц 31 нче 
октябреннэн 25 нче номерлы, 2013 елныц 7 нче ноябреннэн 48 нче номерлы 
карарлар редакциясендз) 2014 елныц 8 нче августыннан 79 нчы номерлы 
карарын;

- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советынын 2010 елныц 
2 нче апреленнэн 71 нче номерлы карары белэн расланган, «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту хакында " 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы (2010 елнын 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы, 2011 елныц 31 нче 
октябреннэн 25 нче номерлы, 2013 елныц 7 нче ноябреннэн 48 нче номерлы, 2014 
елныц 8 нче августыннан 79 нчы номерлы карарлар редакциясендз) Ьэм “2016 
елга Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге бюджеты проектын тезу 
Иэм раслау узенчэлеклэре» 2015 елныц 29 нчы октябреннэн 12 нче номерлы 
карарын;

- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советыныц 2010 елныц 
2 нче апреленнэн 71 нче номерлы карары белэн расланган, «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту хакында" 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карары (2010 елныц 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы, 2011 елныц 31 
нче октябреннэн 25 нче номерлы, 2013 елныц 7 нче ноябреннэн 48 нче номерлы, 
2014 елнын 8 нче августыннан 79 нчы номерлы, 2015 елнын 29 нчы октябреннан 
12 нче номерлы карарлар редакциясендз) 2017 елныц 27 нче июненнэн 58 нче 
номерлы карарын;

- Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советыныц 2010 елныц 
2 нче апреленнэн 71 нче номерлы карары белэн расланган, «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенен бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Изм естэмэлэр керту хакында " 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карары (2010 елныц 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы, 2011 елнын 31 
нче октябреннэн 25 нче номерлы, 2013 елныц 7 нче ноябреннэн 48 нче номерлы, 
2014 елныц 8 нче августыннан 79 нчы номерлы, 2015 елныц 29 нчы октябреннан



12 нче номерлы, 2017 елнын 27 нче июненнэн 58 нче номерлы карарлар 
редакциясендэ) 2017 елнын 9 нчы ноябреннэн 73 нче номерлы карарын;

-Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге Советыньщ 2010 елнын 
2 нче апреленнэн 71 нче номерлы карары белэн расланган, «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлегенец бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында " 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карары (2010 елнын 10 нчы ноябреннэн 7 нче номерлы, 2011 елнын 31 
нче октябреннэн 25 нче номерлы, 2013 елнын 7 нче ноябреннэн 48 нче номерлы, 
2014 елнын 8 нче августыннан 79 нчы номерлы, 2015 елнын 29 нчы октябреннан 
12 нче номерлы, 2017 елнын 27 нче июненнэн 58 нче номерлы, 2017 елнын 9 нчы 
ноябреннэн 73 нче номерлы карарлар редакциясендэ) 2019 елнын 6 нчы 
сентябреннэн 148-13 номерлы карарын.

2. Олеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында" тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Иэм Азнакай муниципаль районынын «Интернет» 
мэгълумати-коммуникацион челтэрендэ тубэндэге веб-адрес буенча 
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Олеге карарнын утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Азнакай районы Уразай авыл жирлеге Советынын бюджет, финанс, салымнар 
h3M икътисад мэсьэлэлэре буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ.

А.М.Шэрифуллина

ГО

Рзф!

http://pravo.tatarstan.ru
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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Советы карарына кушымта 
«27 » февраль 2020 № 167-24

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 
жирлегенец бюджет тезелеше Ьзм бюджет процессы турында

НИГЕЗЛЭМЭ

I Булек. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР

1 Статья . Элеге Нигезлэмэ белэн жайга салына торган хокукый менэсэбэтлэр

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Уразай авыл жирлеге бюджет корылышы Иэм бюджет процессы турында элеге 
нигезлэмэ (алга таба -  нигезлэмэ) Россия Федерациясе Конституциясе, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы, Россия Федерациясе Салым кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы, Азнакай муниципаль районыныц Уразай авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ жирлек бюджетын тезу, карау, 
раслау, утэу, аныц утэлешен тикшереп тору барышында, шулай ук жирлекнец 
муниципаль бурычы белэн бурыч алулар Иэм идарэ иту процессында барлыкка 
килэ торган бюджет хокук менэсэбэтлэрен жайга сала.

Статья 2. Жирлектэ бюджет хокук менэсэбэтлэрен тормышка ашыруныц 
хокукый нигезлэре

Жирлектэге бюджет хокук менэсэбэтлэре Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы бюджет законнарыныц Иэм жирлекнец вэкиллекле 
органыныц бутэн актлары, элеге Нигезлэмэ нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

3 Статья. Элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган тешенчэлэр Иэм терминнар

Элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган тешенчэлэр Иэм терминнар Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнгэн мэгънэдэ кулланыла.

4 Статья. Жирлек бюджетыныц хокукый формасы

Азнакай муниципаль районыныц Уразай авыл жирлеге бюджеты (алга таба -  
жирлек бюджеты) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай 
авыл жирлеге Советы карары рэвешендэ эшлэнэ Иэм раслана (алга таба -  жирлек 
Советы).

Жирлек бюджеты еч елга - чираттагы финанс елына Иэм план чорына тезелэ 
Иэм раслана.

Жирлек бюджеты проектын формалаштыру Азнакай муниципаль районыныц 
Уразай авыл жирлеге башкарма комитеты (алга таба -  авыл жирлеге башкарма



комитеты) тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы Иэм анын, тапэплэре нигезендэ кабул ителэ торган хокукый актлары 
нигезендэ башкарыла.

Жирлек советыньщ чираттагы финанс елынын, 1 гыйнварыннан уз коченэ керэ 
Иэм, эгэр жирлек бюджеты турындагы карарда башкасы карапмаган булса, финанс 
елыныц 31 декабренэ кадэр гамэлдэ була.

5 Статья. Бюджет классификациясен куллану узенчэлеклэре
1. Жирлек бюджетын тезу Иэм утэу, бюджет хисабын тезу Россия 

Федерациясендэ билгелэнгэн бюджет классификациясе нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла.

2. Бюджет керемнэренец Баш администраторлары исемлеге, апарга 
беркетелгэн бюджет керемнэре терлэре (терлэре) жирлек бюджеты турында 
жирлек Советы карары белэн раслана.

Жирлек бюджеты акчапарын баш булучелэр исемлеге, чыгымнарнын, 
ведомство структурасы составында, жирлек советы карары белэн билгелэнэ.

Бюджет чыгымнары терлэренец булеклэре, булекчэлэре, максатчан 
статьялары (муниципаль ирограммапар Иэм ирограммага карамаган эшчэнлек 
юнэлешлэре), теркемнэре (теркемнэре Иэм теркемнэре) исемлеге бюджет 
чыгымнарыныц ведомство структурасы составында жирлек бюджеты турында 
жирлек советы карары белэн йэ Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн 
билгелэнгэн очракларда раслана.

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторлары 
исемлеге жирлек бюджеты турында карар белэн раслана.

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц статьялары Иэм терлэре 
исемлеге, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын раслаганда, жирлек 
бюджеты турында жирлек Советы карары белэн раслана.

6 Статья. Бюджет процессы принциплары

Жирлектэ бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн 
билгелэнгэн Россия Федерациясе бюджет системасы принципларына нигезлэнэ:

- Россия Федерациясе бюджет системасыныц бердэмлеге;
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында керемнэр, 

чыгымнар Иэм бюджет кытлыкларын финанслау чыганакларын булу ;
- бюджетларныц местэкыйльлеге;
- Россия Федерациясе субъектларыныц, муниципаль берэмлеклэрнец бюджет 

хокукларыныц тигезлеге;
- керемнэр, чыгымнар Иэм бюджет кытлыкларын финанслау чыганаклары 

чагылышыныц тулылыгы;
- Бюджетный бапанслылыгы;
- бюджет чарапарын куллануныц нэтижэлелеге;
- бюджет чыгымнарыныц гомуми (жыелма) капламапары;
утэ куренмэлелек (ачыклык);
- бюджетный дереслеге;
- бюджет акчапарыныц адреслы Иэм максатчан характерындагы;
- бюджет чыгымнарыныц ведомство буйсынуы;

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99956;fld=134


- кассаныц бердэмлеге.

7 Статья. Жирлекнец бюджет процессынын, теп этаплары

Жирлектэ бюджет процессы тубэндэге этапларны уз эченэ ала::
-жирлекнец социапь-икътисади усеше фаразын, бюджет Иэм сапым сэясэтенец 

теп юнэлешлэрен эшлэу;
- жирлек бюджеты проектын тезу;
- жирлек бюджеты проекты Иэм жирлек бюджеты утэлеше турындагы хпсап 

буенча хапык апдында тыцлаулар турындагы Нигезлэмэ нигезендэ хапык апдында 
тыцлаулар уткэру;

- жирлек бюджетын карау Иэм раслау;
- жирлек бюджеты утэлеше;
- жирлек бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту;
- жирлекнец бюджет хисабын тезу, карау Иэм раслау;
- муниципаль финанс контролен гамэлгэ ашыру.

8 Статья . Бюджет процессында катнашучылар

Жирлекнец бюджет процессында катнашучылар булып торапар:
- авыл жирлеге Советы;
- авыл жирлеге башлыгы;
- авыл жирлеге башкарма комитеты;
- жирлекнец финанс органы;
- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы " МКУ (килешу буенча);
- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Контроль-хисап 

палатасы " МКУ (килешу буенча);
- жирлек бюджеты акчаларын баш булучелэр (булучелэр);
- жирлек бюджеты акчаларын алучылар;
- бюджет керемнэренец баш администраторлары (администраторлары);
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары 

(администраторлары);
- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары Иэм муниципаль 

хокукый актлар белэн бюджет вэкалэтлэре йеклэнгэн башка органнар.

9 Статья. Жирлекнец бюджет процессында катнашучыларныц бюджет 
вэкалэтлэре

1. Жирлек советы жирлек бюджетын Иэм аныц утэлеше турындагы хисапны 
карый Иэм раслый, уз утырышларында, комитетлар, комиссиялэр, эш теркемнэре 
утырышларында, жирлек Советы уткэрэ торган тыцлаулар барышында Иэм 
депутат талэплэренэ бэйле рэвештэ, жирлек Советы уткэрэ торган тыцлаулар 
барышында жирлек бюджеты утэлеше турындагы аерым мэсьэлэлэрне карау 
барышында тикшереп торуны гамэлгэ ашыра, тышкы муниципаль финанс 
тикшеруе органнарыныц хокукый статусын формалаштыра Иэм билгели, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы, "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
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оештыруныц гомуми принциплары турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131-03 
номерлы Федерапь закон, "Россия Федерациясе субъектларыныц Иэм муниципаль 
берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарын Россия Федерациясенец башка 
норматив хокукый актлары, шулай ук жирлек уставы белэн билгелэнгэн.

Россия Федерациясе Конституциясендэ, Россия Федерациясенец башка 
норматив хокукый актларында билгелэнгэн бюджет мэсьэлэлэре буенча уз 
компетенциясе чиклэрендэ, аныц вэкапэтлэрен тээмин игу очен жирле 
администрация тарафыннан барлык кирэкле мэгълумат бирелергэ тиеш.

2. Жирлек башлыгы:
- жирлек Советы каравына кирэкле документлар Иэм материаплар белэн 

жирлек бюджеты проектын, шулай ук жирлек бюджеты утэлеше турындагы 
хисапны кертэ;

- жирлек Советыныц жирле сапымнар Иэм жыемнарны билгелэу, узгэрту Иэм 
юкка чыгаруны, жирле сапымнар буенча сапым ташламапарын кертуне, жирлек 
бюджетыннан чыгымнарны гамэлгэ ашыруны куздэ тоткан норматив-хокукый 
актларына бэялэмэлэрне раслый;

- Россия Федерациясе Иэм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, жирлек 
уставы, элеге Нигезлэмэ нигезендэ башка бюджет вэкапэтлэрен гамэлгэ ашыра.

3. Авыл жирлеге башкарма комитеты:
- жирлекнец социапь-икътисади усеше фаразын тозуне оештыра, жирлек 

бюджеты проектын тозуне тээмин итэ;
- жирлек бюджеты проектын тезу тэртибен Иэм срокларын билгели;
- жирлек Советы каравына кирэкле документлар Иэм материаплар белэн 

жирлек бюджеты проектын кертэ;
- жирлек Советына раслауга бюджет утэлеше турында хисап бирэ;
- жирлек бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керту 

турындагы карар проектларын жирлек Советы каравына кертэ;
- жирлек бюджетыныц утэлешен Иэм бюджет хисаплылыгын тезуне тээмин

- муниципаль бурыч апуларны гамэлгэ ашыру, хезмэт курсэту Иэм 
муниципаль бурыч белэн идарэ игу тэртибен раслый;

- муниципаль бурыч кенэгэсенэ кертелэ торган Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы белэн билгелэнмэгэн мэгълумат составын, аны муниципаль бурыч 
кенэгэсенэ керту тэртибен Иэм вакытын билгели;

- муниципаль гарантиялэрне биру тэртибен раслый;
- бюджет проектын (бюджет проектын Иэм урта сроклы финанс планын 

тезуне тээмин итэ);
- бюджетара трансфертларны булу методикасын Иэм (яки) тэртибен эшли Иэм 

раслый;
- муниципаль бурыч белэн идарэ итуне тээмин итэ;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы, жирлек уставы Иэм элеге Нигезлэмэ нигезендэ башка бюджет 
вэкапэтлэрен гамэлгэ ашыра.

4. Жирлекнец финанс органы:
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- жирлек бюджеты проектын (жирлек бюджеты проекты Иэм уртача сроклы 
финанс планы проекты) тезуне оештыра Иэм турыдан-туры тезп Иэм аны жирлек 
башкарма комптетына тапшыра.;

- жирлек бюджетыныц утэлешен оештыра;
- бюджет хисабын тезу тэртибен билгели;
- жирлек бюджеты утэлеше турында хисап тези;
- муниципаль бурыч кенэгэсен апып бара,
- бирелгэн гарантиялэрне, апар буенча муниципаль бурычны арттыру, 

принципаллар йэ еченче затлар тарафыннан тулы кулэмдэ яисэ гарантия белэн 
тээмин ителгэн принципал йеклэмэлэренец нинди дэ булса елешендэ муниципаль 
бурычны кимету, принципапларныц гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрен 
тулы кулэмдэ яисэ нинди дэ булса елешендэ туктату, бирелгэн гарантиялэр буенча 
Гарант белэн тээмин ителгэн принципал йеклэмэлэренец нинди дэ булса 
елешендэ, шулай ук муниципаль гарантиялэр белэн билгелэнгэн башка очракларда 
муниципаль бурычны киметуне, принципапларныц йеклэмэлэрен тулы кулэмдэ 
яисэ;

- жыелма бюджет язмасын тези, раслый Иэм апып бара;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексында Иэм гамэлдэге законнарда карапган 

тэртиптэ жирлеккэ карата дэгъвапар буенча Суд актларын башкара;
- башкарма документарны Иэм аларныц утэлешенэ бэйле башка 

документарны исэпкэ апып барапар Иэм саклыйлар;
- муниципаль гарантия биргэндэ, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 

115.2 статьясындагы 1.1 пунктыныц еченче абзацы нигезендэ бирелэ торган 
тээминатныц житэрлек булуын, ышанычлылыгын Иэм ликвидлылыгын тикшеру, 
шулай ук принципапныц финанс хэле мониторингы, муниципаль гарантия 
биргэннэн соц бирелгэн тээминатныц житэрлек булуын, ышанычлылыгын Иэм 
ликвидлылыгын тикшеру, принципапныц финанс хэле мониторингы;

- касса планын тезу Иэм апып бару;
- чыгым йеклэмэлэре реестрын апып бару (жирлек башкарма комитеты 

билгелэгэн тэртиптэ);
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Россия Федерациясе Иэм Татарстан 

Республикасы бюджет законнарыныц башка актлары нигезендэ Иэм аларны утэу 
йезеннэн билгелэнгэн эшчэнлек елкэсендэ норматив актлар кабул итэ;

- бюджет хокук менэсэбэтлэре елкэсендэ Эчке муниципаль финанс 
контролен гамэлгэ ашыра;

- жирлек бюджеты чыгымнарыныц максатчан статьялары исемлеген Иэм 
кодларын, эгэр Россия Федерациясе Бюджет кодексында башкача билгелэнмэгэн 
булса, билгели;

- Баш администраторлары жирле узидарэ органнары Иэм (яки) апар 
карамагындагы казна учреждениелэре булган бюджет кытлыкларын финанслау 
чыганакларыныц кодлары исемлеген раслый;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы 11эм элеге Нигезлэмэ нигезендэ башка бюджет вэкапэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

5. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 
папатасы» МКУ жирлекнец финанс органы вэкапэтлэрен яки жирлекпэрнец
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Башкарма комитеты Иэм Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 
арасындагы килешу нигезендэ вэкалэтлэрнец бер олешен гамэлгэ ашыра ала.

6. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Контроль-хисап 
палатасы» МКУ жирлекнен муниципаль финанс тикшеруе органы вэкалэтлэрен 
яисэ килешу нигезендэ вэкалэтлэрнец бер олешен гамэлгэ ашыра ала.

7. Бюджет акчаларын баш булуче:
- узе раслаган бюджет ассигнованиелэре Иэм бюджет йеклэмэлэре лимитлары 

нигезендэ бюджет акчаларын файдалануныц нэтижэлелеген, адреслылыгын Иэм 
максатчан характерын тээмин итэ;

- уз карамагындагы бюджет акчаларын алучылар Иэм булучелэр исемлеген 
тези;

- расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары Иэм бюджет ассигнованиелэре 
чиклэрендэ утэлергэ тиешле чыгым йеклэмэлэре реестрын алып бара;

- бюджетный тиешле чыгымнарын планлаштыра, бюджет ассигнованиелэрен 
нигезли;

- бюджет язмасын тези, раслый Иэм алып бара, бюджет ассигнованиелэрен, 
ведомство карамагындагы бюджет средстволарын булучелэргэ Иэм алучыларга 
бюджет йеклэмэлэре лимитларын булэ Иэм бюджетный тиешле олешен ути;;

- бюджет йеклэмэлэре лимитларын Формалаштыру Иэм узгэрту буенча 
тэкъдимнэр кертэ;

- жыелма бюджет язмасын Формалаштыру Иэм узгэрту буенча тэкъдимнэр 
кертэ;

- казна учреждениелэре булып торучы бюджет акчаларын алучыларныц 
ведомство буйсынуындагы бюджет сметаларын раслау тэртибен билгели;

- максатчан билгелэнеше булган бюджетара субсидиялэр, субвенциялэр Иэм 
башка бюджетара трансфертлар, шулай ук элеге кодекс белэн билгелэнгэн башка 
субсидиялэр Иэм бюджет инвестициялэре, аларны биргэндэ билгелэнгэн шартлар, 
максатлар Иэм тэртипнец утэлешен тээмин итэ;

- бюджет акчаларын баш булученец бюджет хисаплылыгын формалаштыра;
- муниципаль берэмлек исеменнэн уз карамагындагы бюджет акчаларын 

алучыларныц акчалата йеклэмэлэре буенча жавап бирэ;
- судта жирлек исеменнэн муниципаль берэмлек дэгъвалары буенча жавап 

бируче вэкиле буларак чыгыш ясый:
1) жирле узидарэ органнарыныц яисэ элеге органнарныц вазыйфаи 

затларыныц законсыз гамэллэре (гамэл кылмау) нэтижэсендэ, ведомствога каравы 
буенча, шул исэптэн законга яки башка хокукый актка туры килми торган жирле 
узидарэ органнары актларын бастырып чыгару нэтижэсендэ, физик затка яисэ 
юридик затка китерелгэн зыянны каплау турында.;

2) узенэ буйсынган бюджет акчаларын алучыга казна учреждениесе булып 
торучы бюджет йеклэмэлэре лимитлары житмэгэндэ аныц акчалата йеклэмэлэрен 
утэу ечен бирелэ торган бюджет йеклэмэлэре лимитлары житмэгэн очракта, аныц 
акчалата йеклэмэлэрен утэу ечен;

- муниципаль биремнэр формалаштыра Иэм раслый;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы Иэм элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

8. Бюджет акчаларын булуче:
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- бюджетный, тиешле чыгымнарын планлаштыра;
- бюджет ассигнованиелэрен, бюджет йеклэмэлэре лимитларын ведомство 

буйсынуындагы бюджет средстволарын булучелэргэ Иэм (яки) апучыларга булэ 
Иэм бюджетный, тиешле олешен ути;

- бюджет акчаларын баш булучегэ бюджет язмасын Формалаштыру Иэм 
узгэрту буенча тэкъдимнэр кертэ;

- бюджет акчаларын тиешле баш булуче тарафыннан билгелэнгэн очракта Иэм 
тэртиптэ бюджет акчаларын баш булученен, аерым бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра, аныц карамагында булган;

- максатчан билгелэнеше булган бюджетара субсидиялэр, субвенциялэр Иэм 
башка бюджетара трансфертлар, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында билгелэнгэн башка субсидиялэр Иэм бюджет инвестициялэренец, 
аларны биргэндэ билгелэнгэн шартларныц, максатларныц Иэм тэртипнец утэлешен 
тээмин итэ;;

9. Бюджет акчаларын алучы:
бюджет сметасын тези Иэм башкара;
- бюджет йеклэмэлэренец Иэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэре лимитлары 

чиклэрендэ бюджет йеклэмэлэрен кабул итэ Иэм (яисэ) башкара;
- узендэ каралган бюджет ассигнованиелэрен куллануныц нэтижэлелеген, 

максатчан характерын тээмин итэ;
- бюджет акчаларын баш булучегэ (булучегэ) бюджет язмасын узгэрту буенча 

тэкъдимнэр кертэ;
- бюджет исэбен алып бара Иэм бюджет исэбен алып баруны тээмин итэ);
- бюджет Хисабын формалаштыра (бюджет хисаплылыгын формалаштыруны 

тээмин итэ) Иэм бюджет акчаларын алучыныц бюджет акчаларын тиешле баш 
булучегэ (булучегэ) бюджет хисаплылыгын тапшыра;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы Иэм элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

10. Бюджет керемнэре баш администраторы:
- узенэ буйсынган бюджет керемнэре администраторлары исемлеген тези ;;
- бюджет проектын тезу ечен кирэкле белешмэлэр бирэ;
- касса планын тезу Иэм алып бару ечен белешмэлэр бирэ;
- бюджет керемнэре баш администраторыныц бюджет Хисабын 

формалаштыра Иэм тапшыра;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы 11эм элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

11. Бюджет керемнэре администраторы:
- бюджетка, пеняларга Иэм алар буенча штрафларны исэплэу, исэпкэ алу Иэм 

аларныц дереслегенэ, тулысынча Иэм уз вакытында башкарылуын контрольдэ 
тота;;

- бюджетка тулэулэр, пенялар Иэм штрафлар буенча бурычларны тулэтуне 
гамэлгэ ашыра;

- бюджетка, пеняларга Иэм штрафларга артык тулэнгэн (тулэттерелгэн) 
тулэулэрне, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган ечен 
процентларны Иэм артык алынган суммаларга исэплэнгэн процентларны кире



кайтару турында карар кабул итэ Иэм, РФ Финанс министрлыгы билгелэгэн 
тэртиптэ кире кайтаруны гамэлгэ ашыру ечен, Федерапь казначылык органына 
йеклэмэ бирэ.;

- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тулэулэр исэбе 
(тегэллэштеру) турында Карар кабул итэ Иэм Федерапь казначылык органына 
хэбэрнамэ бирэ;

- бюджет керемнэренец баш администраторы билгелэгэн очракта Иэм 
тэртиптэ бюджет керемнэренец баш администраторына тиешле баш 
администраторы вэкапэтлэрен гамэлгэ ашыру ечен кирэкле белешмэлэр Иэм 
бюджет хисаплылыгын формалаштыра Иэм тапшыра.;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексында Иэм аныц нигезендэ кабул ителэ 
торган бюджет-хокук менэсэбэтлэрен жайга сапучы норматив хокукый актларда 
(муниципаль хокукый актларда) билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

12. Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторы:
- узенэ буйсынган бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторлары исемлеклэрен тези;;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнэрне Иэм 

тулэулэрне планлаштыруны (фаразлауны) гамэлгэ ашыра;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын тулэу ечен билгелэнгэн 

ассигнованиелэрне файдалануныц адреслылыгын Иэм максатчан характерын 
тээмин итэ;

- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц ведомство буйсынуындагы 
администраторларына бюджет ассигнованиелэрен булэ Иэм бюджетный тиешле 
олешен башкара;

- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторыныц 
бюджет Хисабын формалаштыра.

13. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы:
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнэрне Иэм 

тулэулэрне планлаштыруны (фаразлауны) гамэлгэ ашыра;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц бюджетка керунец 

тулылыгын 11эм уз вакытында утэлешен контрольдэ тота;;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджетка керулэрне Иэм 

тулэулэрне тээмин итэ;
- бюджет Хисабын формалаштыра Иэм тапшыра;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц тиешле баш администраторы 

тарафыннан билгелэнгэн очракта Иэм тэртиптэ бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары баш администраторыныц аерым бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра, аныц карамагында булган бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш 
администраторыныц аерым бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыра;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексында Иэм аныц нигезендэ кабул ителэ 
торган бюджет-хокук менэсэбэтлэрен жайга салучы норматив хокукый актларда 
(муниципаль хокукый актларда) билгелэнгэн башка бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыра.

10 Статья. Жирлек бюджеты керемнэре
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Жирлек бюджеты керемнэре Россия Федерациясенен, бюджет законнары, 
сапымнар Иэм жыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары Иэм башка 
мэж;бури тулэулэр турындагы законнар нигезендэ формалаша.

11 Статья. Керемнэр чыганаклары реестры

1. Жирлекнен финанс органы жирлек бюджетынын, керем чыганаклары 
реестрын алып бара.

2. Бюджет керемнэре чыганаклары реестры астында, Россия Федерациясе 
керем чыганаклары исемлеге нигезендэ, бюджет тезу, раслау Иэм утэу 
процессында барлыкка килэ торган ж;ирлек бюджеты керемнэре чыганаклары 
буенча мэгълумат жыелмасы ацлашыла.

3. Мэгълумат составына, ж;ирлек бюджеты керемнэре чыганаклары реестрын 
формалаштыру Иэм алып бару тэртибенэ карата гомуми талэплэр Россия 
Федерациясе Хокумэте тарафыннан билгелэнэ.

4. Жирлек бюджетыныц керем чыганаклары реестры ж;ирлек башкарма 
комитеты билгелэгэн тэртиптэ тезелэ Иэм алып барыла.

5. Жирлек бюджеты керемнэре чыганаклары реестрлары Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты билгелэгэн тэртиптэ Татарстан 
Республикасы финанс министрлыгына тапшырыла.

12 Статья. Жирлек бюджеты чыгымнары

Жирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дэулэт хакимияте 
органнары, Россия Федерациясе субъектлары дэулэт хакимияте органнары Иэм 
ж;ирле узидарэ органнары вэкалэтлэрен чиклэу белэн бэйле чыгым йоклэмэлэре 
нигезендэ гамэлгэ ашырыла, алар Россия Федерациясе законнары, халыкара Иэм 
башка шартнамэлэр Иэм килешулэр нигезендэ чираттагы финанс елында Иэм план 
чорында жирлек бюджеты акчалары исэбеннэн утэлергэ тиеш.

13. Башкарма комитетныц резерв фонды
1. Жирлек бюджетыныц чыгым елешендэ Башкарма комитетныц резерв 

фондын булдыру куздэ тотыла.
2. Жирлек бюджетыныц чыгым елешендэ жирлек советыныц Иэм жирлек 

Советы депутатларыныц резерв фондын булдыру тыела.
3. Башкарма комитетныц резерв фонды кулэме жирлек бюджеты турындагы 

карар белэн билгелэнэ Иэм курсэтелгэн карар белэн расланган чыгымнарныц 
гомуми кулэменнэн 3 проценттан артмаска тиеш.

4. Башкарма комитетныц резерв фонды акчалары кетелмэгэн чыгымнарны 
финанс ягыннан тээмин итугэ, шул исэптэн авария-торгызу эшлэрен Иэм табигый 
бэла-казалар Иэм башка гадэттэн тыш хэллэр нэтиж;элэрен бетеругэ бэйле башка 
чараларны уткэругэ, шулай ук элеге статьяныц 6 пунктында курсэтелгэн тэртиптэ 
каралган башка чараларга жибэрелэ.

5. Жирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетныц резерв 
фондыныц бюджет ассигнованиелэре Башкарма комитет карары буенча 
файдаланыла.
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6. Жирлек бюджеты составында карапган Башкарма комитетныц резерв 
фондыныц бюджет ассигнованиелэрен куллану тэртибе башкарма комитет 
тарафыннан бипгелэнэ.

7. Башкарма комитетныц резерв фондыныц бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдапану турындагы хисап жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка 
кушымта итеп бирелэ.

14 Статья. Муниципапь хезмэт

Муниципапь ихтыяжлар очен товарлар китеругэ, эшлэр башкаруга, хезмэтлэр 
курсэтугэ заказлар урнаштыру 2013 елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы "Дэулэт 
Иэм муниципапь ихтыяжларны тээмин иту очен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып any елкэсендэ контракт системасы турында» Федерапь законда 
карапган тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.

Товарлар китеругэ, эшлэр башкаруга Иэм хезмэтлэр курсэтугэ муниципапь 
заказ авыл жирлеге бюджеты акчапары хисабына тулэнэ.

15 Статья. Чыгым йоклэмэлэре реестры

1. Жирлекнец финанс органы жирлекнец чыгым йоклэмэлэре реестрын апып
бара.

2. Жирлекнец чыгым йоклэмэлэре реестры авыл ж;ирлеге башкарма комитеты 
билгелэгэн тэртиптэ апып барыла.

3. Жирлекнец чыгым йоклэмэлэре реестры «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципапь районыныц Финанс-бюджет палатасы» муниципапь казна 
учреждениесенэ билгелэнгэн срокпарда Азнакай муниципапь районыныц чыгым 
йоклэмэлэре реестрын тезу очен тапшырыла.

16. Жирлекнец муниципапь бурычы структурасы

1. Жирлекнец бурыч йоклэмэлэре йоклэмэлэр рэвешендэ булырга момкин.:
1) жирлекнец кыйммэтле кэгазьлэренэ (муниципапь кыйммэтле кэгазьлэргэ);
2) Россия Федерациясе валютасында Россия Федерациясе бюджет 

системасыныц башка бюджетларыннан жирле бюджетка ж;элеп ителгэн бюджет 
кредитлары;

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 
Федерациясеннэн чит ил валютасында ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары;

4) жирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 
валютасында ж;элеп ителгэн кредитлар;

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн жирлек гарантиялэре 
(муниципаль гарантияпэр);

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе 
чит ил валютасында бирелгэн муниципаль гарантияпэргэ;;

7) Россия Федерациясе Бюджет кодексы гамэлгэ кергэнче барлыкка килгэн 
11эм муниципаль бурычка кертелгэн бутэн бурыч йоклэмэлэре буенча.

2. Муниципаль бурыч кулэменэ кертелэ:
1) муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;
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2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле 
бюджетка жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;

3) кредит оешмапарыннан апынган кредитлар буенча теп бурыч кулэме;
4) муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр кулэме;
5) жирлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч йеклэмэлэре кулэме.
3. Муниципаль эчке бурыч кулэменэ кертелэ:
1) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль 

кыйммэтле кэгазьлэр буенча бурычныц номиналь суммасы;
2) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн Россия 

Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан жирле бюджетка 
жэлеп ителгэн бюджет кредитлары буенча теп бурыч кулэме;

3) йеклэмэлэре Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн кредит 
оешмаларыннан жэлеп ителгэн кредитлар буенча теп бурыч кулэме;

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль гарантиялэр 
буенча йеклэмэлэр кулэме;

5) жирлекнец тулэнмэгэн бутэн бурыч йеклэмэлэре кулэме Россия 
Федерациясе валютасында.

4. Муниципаль тышкы бурыч кулэменэ кертелэ:
1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннэн жэлеп ителгэн чит ил валютасындагы бюджет кредитлары 
буенча теп бурыч кулэме;

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында жирлек тарафыннан 
бирелгэн чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча йеклэмэлэр 
кулэме.

Жирлекнец бурыч йеклэмэлэре кыска вакытлы (бер елдан кимрэк), уртача 
сроклы (бер елдан биш елга кадэр) Иэм озак сроклы (биш елдан алып 10 елга 
кадэр) булырга мемкин.

5. Муниципаль бурыч кенэгэсен алып бару жирлекнец финанс органы 
тарафыннан башкарыла.

Бурыч йеклэмэлэре турындагы мэгълумат муниципаль бурыч кенэгэсенэ 
йеклэмэ барлыкка килгэн мизгелдэн биш эш кененнэн дэ артмаган срокта кертелэ.

6. Муниципаль бурыч кенэгэсенэ элеге йеклэмэлэр терлэре буенча 
жирлекнец бурыч йеклэмэлэре кулэме, аларныц барлыкка килу Иэм утэлеше 
(башка нигезлэр буенча туктату) датасы Иэм елешчэ, йеклэмэлэрне тээмин иту 
рэвешлэре турында белешмэлэр, шулай ук аныц составы, тэртибе Иэм вакыты 
жирлекнец башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ торган башка мэгълумат 
кертелэ.

Жирлекнец муниципаль бурыч кенэгэсендэ, шул исэптэн Муниципаль бурыч 
йеклэмэлэрен утэу буенча кичектерелгэн бурычлар турында мэгълумат исэпкэ 
алына.

17 Статья. Жирлекнец Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн бурыч 
йеклэмэлэрен туктату Иэм аларны муниципаль бурычтан тешереп калдыру

1. Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч 
йеклэмэсе тулэугэ тапшырылмаган очракта (эгэр жирлек Советыныц муниципаль 
хокукый актларында башкасы каралмаган булса, Муниципаль бурыч йеклэмэсе



шартларында каралган тулэу датасыннан соц килгэн датадан соц еч ел эчендэ 
элеге йекпэмэ тулысынча туктатылган дип санапа Иэм муниципапь бурычтан 
тешереп капдырыла.

Жирлекнец муниципапь гарантиялэр буенча бурыч йеклэмэлэре Россия 
Федерациясе вапютасында вакыйгапар (шартлар) килгэндэ тулысынча туктатылган 
дип санапа Иэм курсэтелгэн вакыйгапар (шартлар) турында белешмэлэр житкэнгэ 
(килеп житугэ) карап, муниципапь бурычтан тешереп капдырыла.

2. Жирлекнец башкарма комитеты элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче 
абзацында курсэтелгэн сроклар уткэннэн соц муниципапь бурычтан Россия 
Федерациясе вапютасында белдерелгэн муниципапь бурыч йекпэмэлэрен тешереп 
капдыру турында муниципапь хокукый акт чыгара.

3. Муниципапь бурычтан тешереп капдыру Россия Федерациясе вапютасында 
белдерелгэн муниципапь бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча муниципапь бурыч 
кулэмен жирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакпарында исэптэн тешеру 
суммасын чагылдырмыйча гына, апарны исэптэн тешеру суммасына кимету юлы 
белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Элеге статьяныц 1 пунктындагы беренче абзацыныц, 2 Иэм 3 пунктларыныц 
гамэлдэ булуы кредит килешулэре буенча йекпэмэлэргэ, Россия Федерациясе, 
Россия Федерациясе субъектлары Иэм башка муниципапь берэмлекпэр апдында 
муниципапь бурыч йеклэмэлэренэ кагылмый.

5. Муниципапь бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук тулэнгэн (сатып 
апынган) муниципапь бурыч йеклэмэлэрен тешереп капдыру Россия Федерациясе 
Бюджет кодексыныц 105 Иэм 113 статьяпары нигезлэмэлэрен исэпкэ апып гамэлгэ 
ашырыла.

6. Муниципапь кыйммэтле кэгазьлэрне, Россия Федерациясе законнарында 
каралган бутэн операциялэр апмашу нэтижэсендэ апынган (апмашу нэтижэсендэ 
апынган) муниципапь кыйммэтле кэгазьлэрне, тулэу датасы башланганчы, эмиссия 
шартлары нигезендэ, эмитациялэгэн орган тарафыннан тулысынча сатып апынган 
(апынган) чыгару курсэтелгэн орган карары буенча вакытыннан апда тулэнгэн дип 
танылырга мемкин.

Муниципапь кыйммэтле кэгазьлэр эмитенты, Россия Федерациясе 
законнарында каралган бутэн операциялэр апмашу нэтижэсендэ апынган (апынган) 
муниципапь кыйммэтле кэгазьлэр буенча йеклэмэлэрне тулэу датасы житкэнчегэ 
кадэр утэу дип танырга хокукпы.

18. Муниципапь бурыч апулар

1. Жирлек исеменнэн муниципапь кыйммэтле кэгазьлэр урнаштыру юлы 
белэн 11эм Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан Иэм 
кредит оешмапарыннан кредитлар рэвешендэ заем акчапарын жирле бюджетка 
жэлеп иту ацлашыла, апар буенча районныц бурыч йеклэмэлэре Россия 
Федерациясе вапютасында белдерелгэн заемчы буларак барлыкка килэ.

2. Жирлекнец муниципапь тышкы бурыч апулары астында, Россия 
Федерациясе тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысапарында, 
федерапь бюджеттан жирле бюджетка кредитлар жэлеп иту ацлашыла, апар буенча 
чит ил вапютасында белдерелгэн Россия Федерациясе апдындагы бурыч 
йеклэмэлэре барлыкка килэ.
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3. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына Россия Федерациясенец Дэулэт тышкы бурыч алулары программасына 
кертелгэн проектларны финанслау максатларында гамэлгэ ашырыла.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм жирлек уставы нигезендэ, жирлек 
исеменнэн муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ ашыру хокукы жирлекнец 
башкарма комитеты карамагында.

5. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр урнаштыру тубэндэге шартларны 
утэгэндэ ж;ирлек тарафыннан башкарыла:

1) жирлекнец бурыч йоклэмэлэре буенча кичектерелгэн бурычлары булмау;
2) ждрлек тарафыннан кредит рейтингы Россия Федерациясе Хекумэте 

тарафыннан билгелэнэ торган дэрэж;эдэн ким булмаган, исемлеклэре Россия 
Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнэ торган юридик затларныц рейтинг 
гамэллэрен гамэлгэ ашыручы бер яисэ берничэ заттан алынган.

6. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч 
тотрыклылыгыныц уртача дэрэж;эсе булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, 
Муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 
107.1 статьясындагы 5 пунктында каралган жирлекнец бурыч тотрыклылыгы 
курсэткечлэре зурлыгын арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ муниципаль 
гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

7. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч 
тотрыклылыгыныц уртача дэрэж;эсе булган заемчылар теркеменэ кергэн очракта, 
Муниципаль бурыч алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне бары 
тик чираттагы финанс елына Иэм план чорына (чираттагы финанс елына) 
муниципаль гарантиялэрне, шулай ук курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы бел эн килештерелгэн очракта гына 
бирергэ хокуклы.

8. Авыл жирлеге, аны Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы 
11эм Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч 
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ керткэн очракта, Муниципаль 
бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 
статьясындагы 5 пунктында каралган жирлекнец бурыч тотрыклылыгы 
курсэткечлэре зурлыгын арттыруга китерэ торган кулэмнэрдэ муниципаль 
гарантиялэр бирергэ хокуклы тугел.

9. Авыл жирлеге, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч 
тотрыклылыгы тубэн булган заемчылар теркеменэ кергэн очракта, кредит 
оешмаларыннан кредитлар рэвешендэ Иэм жирлекнец кыйммэтле кэгазьлэрен 
рефинанслау максатларында гына, шулай ук Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан максатчан бюджет кредитлары рэвешендэ 
муниципаль эчке бурыч алулар башкарырга хокуклы.

10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыныц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар теркеменэ кертелгэн очракта, муниципаль тышкы бурыч 
алуларны гамэлгэ ашырырга Иэм муниципаль гарантиялэрне чит ил валютасында 
бирергэ хокуклы тугел.
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11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 1071 статьясы Иэм Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексыиыц 311 статьясы нигезендэ бурыч тотрыклылыгы 
тубэн булган заемчылар торкеменэ керткэн очракта, муниципаль эчке бурыч 
алуларны гамэлгэ ашырырга, муниципаль гарантиялэрне Россия Федерациясе 
валютасында бары тик чираттагы финанс елына Иэм план чорына (Чираттагы 
финанс елына) Россия Федерациясе валютасында муниципаль эчке бурыч алулар, 
муниципаль гарантиялэр программаларын Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы тарафыннан килештерелгэн очракта гына бирергэ хокуклы.

12. Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан 
максатчан бюджет кредитлары буенча Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 
1071 статьясындагы 9 пунктында каралган районныц тулэу сэлэтен торгызу планы 
кысаларында бирелгэн йеклэмэлэрне реструктуризациялэуне уткэру рехсэт 
ителми.

19 Статья. Узенчэлеклэре бурыч алулар Иэм гарантиялэр биру, жирлекнец чит 
ил валютасында

1. Жирлек Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында бурыч алуларны 
гамэлгэ ашырырга, Россия Федерациясенэ чит ил валютасында еченче затларныц 
йеклэмэлэре буенча гарантиялэрне Россия Федерациясе тарафыннан жэлеп 
ителгэн максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында гына, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексыиыц 103 статьясындагы 25 пункты нигезлэмэлэрен 
исэпкэ алып бирергэ хокуклы.

20 Статья. Муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме

1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларныц иц чик кулэме астында 
тиешле финанс елына муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар программаторы 
буенча жирлек бюджетына акча жэлеп итунец жыелма кулэме ацлашыла.

2. Жирле бюджетка акча жэлеп игу кулэмнэре чираттагы финанс елына Иэм 
план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке Иэм тышкы бурыч алулар 
программаторы белэн билгелэнэ, Иэм тиешле финанс елында акчаларны жэлеп 
итунец гомуми суммасы жирле бюджет кытлыгын финанслауга жибэрелэ торган 
акчаларныц гомуми суммасыннан Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 
103 11эм 104 статьялары нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, жирле бюджет турындагы 
карар белэн тиешле финанс елына расланган жирлекнец бурыч йеклэмэлэрен 
тулэу кулэмнэреннэн артмаска тиеш.

3. Хисап финанс елында жирлекнец бурыч алуларыныц гомуми суммасы 
жирле бюджет кытлыгын финанслауга юнэлдерелгэн акчаларныц гомуми 
суммасыннан Иэм хисап финанс елы йомгаклары буенча жирлекнец бурыч 
йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэреннэн артып киткэн очракта, курсэтелгэн артык 
суммасында жирле бюджет акчаларыныц калган елешлэре агымдагы финанс 
елына бурыч алуларныц иц чик кулэмен кыскартып, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыиыц 96 статьясында каралган максатларга юнэлдерелергэ тиеш.

21 Статья. Муниципаль эчке Иэм тышкы бурычныц югары чиклэре Иэм 
жирлекнец бурыч тотрыклылыгы курсэткечлэренец иц чик курсэткечлэре



1. Жирле бюджет турындагы карар белэн, чираттагы финанс елыннан Иэм 
план чорынын, hap елыннан сон, килэ торган елнын, 1 гыйнварына (чираттагы 
финанс елыннан сон, килэ торган елнын, 1 гыйнварына (чираттагы финанс елыннан 
сон, килэ торган елнын, 1 гыйнварына) муниципаль бурычныц иц югары чиген, шул 
исэптэн Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр, чит ил 
валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиген 
(ждрлекнец чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялэр буенча йоклэмэлэре 
булганда) курсэтеп, муниципаль эчке бурычныц, муниципаль бурычныц иц югары 
чикл эре билгелэнэ.

2. Муниципаль эчке бурычныц, муниципаль тышкы бурычныц иц югары 
чиклэре (ждрлекнец чит ил валютасындагы йоклэмэлэре булганда) элеге 
статьяныц 4 Иэм 5 пунктларында билгелэнгэн чиклэулэрне утэгэндэ билгелэнэ.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирле бюджет турында карар 
белэн расланган Тулэусез тулэулэрнец Иэм (яисэ) физик затлар кеременэ салымнан 
тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча салым керемнэренец расланган кулэмен 
исэпкэ алмыйча, жирле бюджет керемнэренец гомуми кулэме ж;ирле бюджет 
керемнэренец гомуми кулэменнэн артмаска тиеш.

Жирлеккэ карата Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 136 
статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар кулланылган очракта, бурыч кулэме, 
кире кайтарылмый торган тулэулэрнец Иэм (яисэ) физик затлар кеременэ салымнан 
тулэулэрнец естэмэ нормативлары буенча салым керемнэренец расланган кулэмен 
исэпкэ алмыйча, чираттагы финанс елына Иэм план чорына ж;ирле бюджет 
турындагы карар белэн расланган гомуми кулэменец 50 проценттан артмаска 
тиеш.

4. Муниципаль бурычка хезмэт курсэту чыгымнары кулэме, тубэндэге 
талэплэрне утэгэндэ, жирле бюджет турындагы карар белэн раслана:

1) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында муниципаль бурычка хезмэт 
курсэту чыгымнары кулэме чираттагы финанс елына Иэм план чорына Татарстан 
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы яисэ чираттагы 
финанс елына Иэм план чорына жирле бюджет турында карар белэн расланган 
тиешле бюджет чыгымнарыныц гомуми кулэменец 10 проценттан артмаска тиеш, 
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелэ торган 
субвенциялэр исэбеннэн гамэлгэ ашырыла торган чыгымнар кулэменнэн тыш;

2) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында чираттагы финанс елында 
11эм чираттагы финанс елыныц 1 гыйнварына барлыкка килгэн муниципаль 
бурычны тулэу 11эм аларга хезмэт курсэту буенча тулэулэрнец еллык суммасы 
чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирле бюджет турында карар белэн 
расланган ж;ирле бюджетный салым, салым булмаган керемнэренец Иэм Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан дотациялэрнец гомуми 
кулэменнэн 20 проценттан артмаска тиеш; курсэтелгэн нисбэтне исэплэгэндэ 
Чираттагы финанс елыннан Иэм план чорыныц Иэр елыннан соц килуче елныц 1
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гыйнварыннан соц килгэн бурыч йеклэмэлэрен вакытыннан апда тулэугэ жибэрелэ 
торган тулэулэр суммасы исэпкэ апынмый.

22 Статья. Чит ил вапютасында муниципапь гарантиялэр программасы

1. Чит ил вапютасындагы муниципапь гарантиялэр программасы чираттагы 
финанс елында Иэм план чорында бирелэ торган муниципапь гарантиялэрнец чит 
ил вапютасындагы исемлеге, тубэндэге белешмэлэрне курсэтеп, уз эченэ апа:

1) гарантиянец Иэр юнэлеше (максатлары), категориялэре (теркемнэре) Иэм 
(яисэ) принципапларныц Иэр юнэлеше (максатлары) буенча гарантиялэр кулэмен 
курсэтеп гарантиялэу юнэлешлэре (максатлары);

2) гарантиялэр Иэм апар тарафыннан тээмин ителэ торган йекпэмэлэр буенча 
йекпэмэлэрне вапютасы;

3) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
4) гарантныц принципапларга карата регресс тапэбе хокукы булу (булмау);
5) гарантиялэрне биру Иэм утэунец башка шартлары.
2. Муниципапь гарантиялэр муниципапь гарантия белэн тээмин ителэ торган 

йекпэмэлэр белдерелгэн вапютада бирелэ Иэм утэлэ.
3. Чит ил вапютасындагы муниципапь гарантиялэр программасы бюджет 

турындагы тиешле карарга кушымта булып тора.

23 Статья. Муниципапь тышкы бурыч апулар программасы

1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына муниципапь тышкы бурыч 
апулар программасы чираттагы финанс елында Иэм план чорында чит ил 
максатчан кредитларын Иэм (яисэ) чит ил вапютасында тулэнэ торган максатчан 
чит ил кредитларын куллану кысапарында федерапь бюджеттан чит ил 
вапютасында ждрле бюджетка ж;элеп ителэ торган бюджет кредитлары 
исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципапь тышкы бурыч апулар программасы белэн билгелэнэ:
1) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында федерапь бюджеттан чит ил 

максатчан кредитларын куллану кысапарында ждрле бюджетка ж;элеп ителэ торган 
бюджет кредитлары буенча барлыкка килэ торган бурыч йеклэмэлэрен тулэу 
срокпары Иэм жирле бюджетка акча ж;элеп иту кулэме;

2) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында, максатчан чит ил 
кредитларын куллану кысапарында федерапь бюджеттан чит ил вапютасында 
ж;ирле бюджетка ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары буенча барлыкка килгэн 
бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэме.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына муниципапь тышкы бурыч 
апулар программасы чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирле бюджет 
турындагы карарга кушымта булып тора.

24 Статья. Муниципапь эчке бурыч апулар программасы

1. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына муниципапь эчке бурыч апулар 
программасы чираттагы финанс елында Иэм план чорында гамэлгэ ашырыла Иэм
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(яисэ) тулэнгэн тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча муниципаль эчке 
бурыч алулар исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белэн билгелэнэ:
1) Чираттагы финанс елында Иэм план чорында муниципаль эчке бурыч 

алуларны гамэлгэ ашырганда барлыкка килэ торган бурыч йеклэмэлэрен жирле 
бюджетка акча жэлеп иту кулэмнэре Иэм тулэунец иц чик сроклары тиешле бурыч 
йеклэмэлэре терлэре буенча тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча жирле 
бюджетка акча жэлеп иту кулэмнэре;

2) тиешле бурыч йеклэмэлэре терлэре буенча Россия Федерациясе 
валютасында белдерелгэн муниципаль бурыч йеклэмэлэрен тулэу кулэмнэре.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына муниципаль эчке бурыч алулар 
программасы чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет турындагы 
карарга кушымта булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 105 статьясы нигезендэ 
муниципаль эчке бурычны уткэру муниципаль эчке бурыч алулар программасында 
чагылыш тапмый.

25 Статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялэр 
программасы

1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 
программасы Чираттагы финанс елында Иэм план чорында бирелэ торган 
муниципаль гарантиялэрнец Россия Федерациясе валютасындагы исемлегеннэн 
гыйбарэт, тубэндэге белешмэлэрне курсэтеп:

1) гарантиянец Иэр юнэлеше (максатлары), категориялэре (теркемнэре) Иэм 
(яисэ) принципапларныц Иэр юнэлеше (максатлары) буенча гарантиялэр кулэмен 
курсэтеп гарантиялэу юнэлешлэре (максатлары);

2) гарантиялэрнец гомуми кулэме;
3) гарантныц принципалларга карата регресс талэбе хокукы булу (булмау);
4) гарантиялэрне биру Иэм утэунец башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн йеклэмэлэр буенча 

муниципаль гарантиялэр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына бирелэ 
11эм утэлэ.

3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялэр 
программасы бюджет турындагы карарга кушымта булып тора.

26 Статья. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр урнаштыруныц чик кулэмнэре

Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц Иэр елына муниципаль 
кыйммэтле кэгазьлэрнец номиналь хакы буенча иц чик кулэме, бюджет турында 
карар белэн билгелэнгэн муниципаль эчке бурычныц югары чиклэренэ туры 
китереп, жирлек Советы тарафыннан билгелэнэ.

27 Статья. Муниципаль гарантиялэр
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1. Муниципаль гарантия принципалныц бенефициар каршында килешудэн 
яки башка алыш-бирештэн (теп йеклэмэдэн) килеп чыккан акчалата йеклэмэлэрен 
тиешенчэ утэуне тээмин итэ.

2. Муниципаль гарантия принципал йеклэмэлэрен вакытыннан алда утэуне, 
шул исэптэн принципалга аларны вакытыннан алда утэу йэ принципал 
йеклэмэлэрен утэу срогы килеп чыккан вакыйгалар (шартлар) житкэн очракта да, 
тээмин итми.

3. Муниципаль гарантиянец язма формасы мэжбури булып тора.
4. Муниципаль гарантия теп йеклэмэ суммасы чагылдырылган валютада 

бирелэ Иэм утэлэ.
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалныц гарантия суммасы 

чиклэрендэ узенэ тээмин ителгэн йеклэмэсе буенча субсидия жаваплылык тота.
6. Муниципаль гарантиядэ курсэтелэ:
1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый бел ем -  жирлек) Иэм Гарант 

исеменнэн гарант бируче орган исеме;
2) бенефициар атамасы;
3) принципалныц исеме;
4) тээмин ителешенэ гарантия бирелэ торган йеклэмэ (теп йеклэмэнец 

исемен, тезу датасын Иэм Номерын (булган очракта), теп йеклэмэнец гамэлдэ булу 
вакытын яисэ аныц буенча йеклэмэлэрне утэу срогын, якларныц атамаларын, теп 
йеклэмэнец башка меким шартларын курсэтеп);

5) гарантия буенча Гарант йеклэмэлэре кулэме Иэм гарантиянец иц чик 
суммасы;

6) гарантия биру нигезлэре;
7) гарантия уз кеченэ керу датасы яки гарантия уз кеченэ керэ торган 

вакыйга (шарт);
8) гарантиянец гамэлдэ булу срогы;
9) гарантия утэлеше турында бенефициар талэбен кую вакыты Иэм тэртибе, 

гарантия очрагын билгелэу;
10) гарантияне кире алу нигезлэре;
11) Гарант тарафыннан гарантия буенча йеклэмэлэрне утэу тэртибе;
12) гарантиянец тулы кулэмендэ яисэ нинди дэ булса елешендэ, утэлгэндэ 

(туктатылганда) принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэренец 
нинди дэ булса елешендэ яисэ гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда гарантия 
суммасын кимету нигезлэре;

13) гарантияне туктату нигезлэре;
14) гарантныц алдан язма ризалыгыннан башка узгэртелэ алмый торган теп 

йеклэмэ шартлары;
15) гарантныц муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант 

тарафыннан тулэнгэн акчаларны каплау турында принципалга Карата талэбе булу 
яисэ булмау (гарантныц принципалга карата регресс талэбе, регресс);

16) гарантиянец башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, гарантныц норматив хокукый актлары, Г арант исеменнэн гарантия 
бируче орган актлары белэн билгелэнгэн белешмэлэр.

7. Муниципаль гарантныц принципалга регресс талэбе хокукын куздэ 
тотмый торган муниципаль гарантия бары тик хужалык жэмгыяте йеклэмэлэре 
буенча гына бирелергэ мемкин, аныц акциялэренец (елешлэренец) 100 проценты
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муниципаль гарантия бирэ торган жирлеккэ, милке муниципаль гарантия бирэ 
торган муниципаль унитар предприятием карый. Принципалны тулысынча яисэ 
олетттчэ хосусыйлаттттырган очракта, мондый муниципаль гарантия гарантныц 
принципалга карата регресс талэбе хокукы белэн бирелгэн дип санала Иэм 
принципалныц Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 статьясы Иэм 
Россия Федерациясе Граждан законнарыныц талэплэренэ туры килэ торган 
актларында билгелэнгэн срокта гарантныц гарантиянец кайсы да булса олешендэ 
утэлуенэ бэйле рэвештэ барлыкка килгэн принципалга карата регресс талэбен 
канэгатьлэндеру буенча принципалныц йеклэмэлэрен утэуне тээмин игу бурычы 
барлыкка килэ. Курсэтелгэн тээминатны биргэнче муниципаль гарантияне утэу 
рехсэт ителми.

8. Муниципаль гарантиянец уз кеченэ керуе гарантиядэ курсэтелгэн билгеле 
бер вакыйга (шартлар) башлану белэн билгелэнэ.

9. Гарант бенефициарный алдан язма ризалыгыннан башка муниципаль 
гарантия шартларын узгэртергэ хокуклы тугел.

10. Бенефициарга муниципаль гарантка карата талэплэр, курсэтелгэн 
хокукларны, яца хуждга (сатып алучыга) облигациялэргэ хокуклар кучугэ бэйле 
рэвештэ, Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ кыйммэтле 
кэгазьлэр турындагы талэплэрне тапшырудан (кучудэн), принципалныц 
(эмитентныц) йеклэмэлэрен утэудэн тыш, гарантныц алдан язма ризалыгыннан 
башка тапшырыла алмый.

11. Муниципаль гарантия гарантиядэ курсэтелгэн очракларда Иэм нигезлэр 
буенча (шул исэптэн элеге статьяныц 6 пунктындагы 14 пунктчасында курсэтелгэн 
гарантныц язмача ризалыгыннан башка узгэргэн очракта), шулай ук элеге 
статьяныц 7 пунктында Иэм Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1153 
статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн бурычны принципал тарафыннан 
утэмэгэндэ Гарант тарафыннан чакыртып алына.

12. Бенефициар талэбе (гарантияне утэу турында бенефициар талэбе) 
гарантка гарантиядэ билгелэнгэн очракта гына (гарантия очрагы килеп туган 
очракта) бирелергэ мемкин. Гарантияне утэу турында бенефициар талэбе 
гарантиядэ курсэтелгэн документларны кушып, гарантиядэ билгелэнгэн тэртиптэ 
гарантка язмача тапшырылырга тиеш.

13. Бенефициар муниципаль гарантия биру турында шартнамэдэ Иэм 
Шартнамэдэ билгелэнгэн срогыннан алда гарантия утэлеше турында талэплэрне, 
шул исэптэн принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн йеклэмэлэрен утэу 
срогы килеп чыккан вакыйгалар (шартлар) вакытында да, курсэтергэ хокуклы 
тугел.

14. Гарант бенефициар талэплэрен утэу турында принципалга хэбэр итэргэ 
11эм принципалга талэпнец кучермэсен тапшырырга тиеш.

15. Гарант муниципаль гарантиядэ билгелэнгэн срокта гарантияне утэу 
турында бенефициар талэплэрен, курсэтелгэн талэпкэ кушымта итеп куелган 
документларныц нигезлелек Иэм гарантия шартларына Иэм аца кушып бирелгэн 
документларныц туры килу-килмэве предметын карарга тиеш.

16. Гарантияне утэу турында бенефициар талэбе Иэм аца кушып бирелгэн 
документлар нигезсез Иэм (яисэ) гарантия шартларына туры килми дип таныла Иэм 
гарант бенефициарга тубэндэге очракларда аныц талэплэрен канэгатьлэндерудэн 
баш тарта:
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1) гарантка гарантия бирелгэн (гарантиянец гамэлдэ булу срогы) срогы 
тэмамланганнан соц талэи Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантка 
тапшырыла);

2) талэи Иэм (яисэ) аца кушып бирелгэн документлар гарантка гарантиядэ 
билгелэнгэн тэртипне бозып курсэтелгэн;

3) талэп Иэм (яки) аца кутттьтп бирелгэн документлар гарантия шартларына 
туры килми;

4) бенефициар принципалныц принципал Иэм (яки) еченче затлар 
тарафыннан тэкъдим ителгэн принципал йеклэмэлэрен тиешенчэ утэудэн баш 
тартты;

5) элеге статьяныц 7 пунктында Иэм Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыиыц 1153 статьясындагы 6 пунктында билгелэнгэн очракларда;

6) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.
17. Муниципаль гарантия шартларына туры килми дип танылган очракта, 

гарант бенефициарный гарантияне Иэм (яисэ) аца кутттьтп бирелгэн документарны 
утэу турындагы талэбен канэгатьлэндерудэн баш тарту турында бенефициарга 
хэбэр итэргэ тиеш.

18. Гарант бенефициар талэбенэ каршы чыгарга хокуклы, алар принципал 
тэкъдим итэ ала. Гарант, принципал алардан баш тарткан яки уз бурычын таныган 
очракта да, элеге каршылыкларга хокукын югалтмый.

19. Гарантия утэлеше турында бенефициар талэбе Иэм аца кутттьтп бирелгэн 
документлар муниципаль гарантиянец нигезле Иэм тиешле шартларына туры килэ 
дип танылган очракта, гарант гарантия белэн билгелэнгэн вакытта гарантия буенча 
йеклэмэне утэргэ тиеш.

20. Муниципаль гарантиядэ каралган гарантныц бенефициар алдындагы 
бурычы принципалныц гарантия белэн тээмин ителгэн срогы чыккан йеклэмэлэре 
кулэмендэ, эмма гарантия суммасыннан да артмаган кулэмдэ акча тулэу белэн 
чиклэнэ.

21. Муниципаль гарантия буенча бенефициар каршында Гарант йеклэмэсе 
туктатыла:

1) Гарант тарафыннан бенефициарга гарантиядэ билгелэнгэн кулэмдэ акча 
тулэу белэн;

2) гарантиядэ билгеле бер вакыт уткэннэн соц, ул бирелэ (гарантия гамэлдэ 
булу срогы);

3) принципал 11эм (яисэ) еченче затлар тарафыннан гарантия белэн тээмин 
ителгэн принципал йеклэмэлэрен утэу йэ принципалныц курсэтелгэн 
йеклэмэлэрен башка нигезлэр буенча (бенефициар тарафыннан гарантка Иэм (яисэ) 
судка гарантия утэлеше турындагы гарантка карата талэплэр булуга карамастан) 
туктатылган очракта, принципалныц элеге йеклэмэлэрен башка нигезлэр буенча 
(бенефициар тарафыннан куелган гарантка Иэм (яисэ) судка гарантия утэлеше 
турында гарантка карата талэплэр);

4) бенефициарный гарантка кире кайтару Иэм (яисэ) бенефициарный 
гарантия буенча йеклэмэлэрен гаранттан азат иту турында язма гаризасын 
гарантия буенча уз хокукларыннан баш тарту нэтижэсендэ, принципал тарафыннан 
гарантия буенча бенефициарлар фактта булмаганда Иэм килэчэктэ алар барлыкка 
килу ечен нигезлэр булмаганда, Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 1151 
статьясында каралган гарантияне гарантка кире кайтару нэтижэсендэ,
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бенефициарный, гарантия буенча уз хокукларыннан Иэм (яисэ) бенефициарный 
гарантия буенча уз йеклэмэлэреннэн гарантия буенча;

5) эгэр гарантия бирелгэн принципал йеклэмэсе билгелэнгэн срокта 
барлыкка килмэсэ;

6) бенефициар гарантка Иэм (яки) судка гарантны утэу турындагы гарантка 
талэп куйганнан соц теп йеклэмэне (шул исэптэн бенефициар принципалын Иэм 
(яисэ) бенефициарны юкка чыгару белэн бэйле рэвештэ) туктату яисэ аны гамэлдэ 
булмаган килеш дип тану белэн.;

7) бенефициарный башка затка бутэн затка кучуе яисэ бенефициарга караган 
башка нигезлэр буенча гарантка карата гарантиягэ, хокукларга Иэм (яисэ) теп 
йеклэмэ буенча талэплэрнец (курсэтелгэн хокукларны (хокукларны Иэм 
бурычларны) алдан язма ризалыгыннан башка гарантка карата талэплэр (тапшыру 
(кучу) булганда, кыйммэтле кэгазьлэр турында Россия Федерациясе законнарында 
билгелэнгэн тэртиптэ принципалныц (сатып алучыга) хокуклары кучугэ бэйле 
рэвештэ, принципалныц (эмитентныц) йеклэмэлэрен утэу гарантия белэн тээмин 
ителэ торган принципалныц (эмитентныц));

8) принципал бутэн затка тапшырган яисэ принципалга караган башка 
нигезлэр буенча башка затка кучкэн очракта, теп бурыч буенча принципалга 
караган хокуклар Иэм (яисэ) бурычлар (бурычлар) принципалныц гарантныц алдан 
язма ризалыгыннан башка теп йеклэмэ буенча тапшырылган очракта;;

9) гарантияне чакыртып алу нэтижэсендэ, гарантиядэ курсэтелгэн 
очракларда Иэм нигезлэр буенча;

10) гарантиядэ билгелэнгэн башка очракларда.
22. Бенефициарный Гарант йеклэмэлэре туктатылганнан соц гарантияне 

тотып калуы бенефициарный курсэтелгэн гарантия буенча нинди дэ булса 
хокукларын сакламый.

23. Муниципаль гарантияне туктату турында мэгълум булган Гарант бу 
хакта бенефициарга Иэм принципалга хэбэр итэргэ тиеш.

Бенефициар Иэм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисэ туктатуга китерэ 
торган хэллэр килеп чыгу турында мэгълум булган принципал бу хакта гарантка 
хэбэр итэргэ тиеш.

24. Эгэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц 
принципалга карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ йэ 
бенефициарный принципалга Карата талэбе хокуклары гарантка юл куелуга бэйле 
булса, мондый муниципаль гарантияне утэу ечен акчалар тиешле бюджет 
кытлыгын финанслау чыганакларында исэпкэ алына, э мондый муниципаль 
гарантия буенча йеклэмэлэрне утэу бюджет кредиты биру буларак карала.

25. Эгэр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне утэу гарантныц 
принципалга карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китермэсэ йэ 
бенефициарный принципалга карата талэбе хокуклары гарантка юл куелуга бэйле 
булмаса, мондый муниципаль гарантияне утэу ечен акчалар тиешле бюджет 
чыгымнарында исэпкэ алына.

26. Г арант тарафыннан гарантия буенча йеклэмэлэрнец тулы кулэмендэ яисэ 
нинди дэ булса елешендэ утэу ечен гарант тарафыннан тулэнгэн акчалар регрессы 
тэртибендэ Гарант тарафыннан алынган акчалар яисэ гарантка бенефициарный 
принципалга Карата талэбе хокукын утэу йезеннэн Гарант тарафыннан алына 
торган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла.
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27. Муниципаль гарантиялэр белэн тээмин ителгэн кредитлар Иэм кредитлар 
максатчан булырга тиеш.

28. Муниципаль гарантия белэн тээмин ителгэн кредит (займ) акчаларыннан 
максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия биру 
турында килешудэ билгелэнгэн йеклэмэлэрне утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн 
очракта, принципал Иэм бенефициар Россия Федерациясе законнарында, 
муниципаль гарантия биру турындагы килешудэ билгелэнгэн жаваилылык тота.

29. Бенефициарлар буенча билгесез затлар даирэсе булган йеклэмэлэрне 
тээмин итугэ бирелэ торган муниципаль гарантия узенчэлеклэре Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

30. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмиссиясе нэтижэсендэ барлыкка 
килгэн йеклэмэлэр буенча муниципаль гарантиялэрне биру Иэм утэу 
узенчэлеклэре Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

31. Муниципаль гарантиялэрне биру тэртибе Иэм шартлары Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы Иэм аныц нигезендэ кабул ителгэн элеге Нигезлэмэ 
белэн билгелэнэ.

28 Статья. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр

1. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр жирлек исеменнэн чыгарылган 
кыйммэтле кэгазьлэр таныла.

2. Муниципаль кыйммэтле кэгазьлэр эмитенты булып жирлекнец башкарма 
комитеты тора, ул жирлек уставы белэн муниципаль бурыч алулар башкару 
хокукына ия.

3. Жирлек тарафыннан чыгарылырга мемкин булган муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэр терлэре Иэм аларныц эмиссиясе Иэм мерэжэгать иту тэртибе Иэм 
шартлары Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнэ.

29 Статья. Жирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара 
трансфертларныц формалары

Жирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар формасында бирелэ:
муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 44.10 статьясында 

билгелэнгэн очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр;
башка бюджетара трансфертлар.
Финанс ягыннан тээмин иту чыганагы булып торган жирле бюджетлардан 

бюджетара трансфертлар биру максатлары, тэртибе Иэм шартлары, максатчан 
билгелэнеше булган Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялэр, 
субвенциялэр Иэм башка бюджетара трансфертлар булган жирле бюджетлардан, 
жирлек Советыныц Татарстан Республикасы законнары Иэм (яисэ) башка норматив 
хокукый актлары нигезендэ кабул ителгэн карарлары белэн билгелэнэ.

30 Статья. Жирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 
субсидиялэр
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1. Жирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыиыц 44.10 статьясында билгелэнгэн 
тэртиптэ бирелэ.

2. Элеге статьяныц 1 елешендэ курсэтелгэн бюджетара субсидиялэр 
Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы 
нигезендэ жирлек бюджетында карала.

31 Статья. Жирлек бюджетыннан муниципаль берэмлеклэр бюджетларына 
субсидиялэр

1. Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы талэплэре нигезендэ кабул ителэ торган жирлек Советы карарларында 
каралган очракларда Иэм тэртиптэ башка муниципаль берэмлеклэр бюджетларына 
жирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча жирле узидарэ органнары 
вэкалэтлэрен башкарганда барлыкка килэ торган чыгым йеклэмэлэрен 
финанслашу максатларында жирлек бюджетыннан субсидиялэр бирелергэ мемкин.

2. Элеге статьяда курсэтелгэн субсидиялэрне биру максатлары Иэм шартлары 
жирле администрация арасында жирлек Советы карары белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ тезелэ торган килешулэр белэн билгелэнэ.

32 Статья. Жирлек бюджетыннан муниципаль берэмлеклэр бюджетларына 
башка бюджетара трансфертлар

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы 11эм аныц тиешле законнары нигезендэ кабул ителэ торган жирлек Советы 
карарларында каралган очракта Иэм тэртиптэ муниципаль берэмлеклэр 
бюджетларына жирлек бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул 
исэптэн тезелгэн килешулэр нигезендэ жирле эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 
буенча вэкалэтлэр елешен гамэлгэ ашыру ечен бюджетара трансфертлар бирелергэ 
мемкин.

33 Статья. Жирлек алдында акчалата йеклэмэлэр

1. Жирлек алдындагы акчалата бурычлар буенча бурыч-бурычлы кеше 
билгелэнгэн датага жирлек алдындагы акчалата йеклэмэлэргэ туры китереп 
тулэргэ тиешле акчалар суммасы.

2. ШэИэр алдында акчалата йеклэмэлэр буенча талэплэр жирлекнец финанс 
активларын формалаштыра.

3. Жирлек алдында акчалата йеклэмэлэр буенча бурычларны исэптэн тешеру 
11эм торгызу кагыйдэлэре (нигезлэре, шартлары Иэм тэртибе) Россия Федерациясе 
Бюджет кодексында каралган очраклардан тыш, финанс органы тарафыннан 
билгелэнэ.

4. Жирлек алдында акчалата йеклэмэлэрне (акчалата йеклэмэлэр буенча 
бурычларны) 11эм мондый йеклэмэлэрне утэуне тээмин итэ торган алыш- 
бирешлэрне исэпкэ алу, шулай ук курсэтелгэн йеклэмэлэр Иэм алыш-бирешлэр 
буенча талэплэрнец хокукларын гамэлгэ ашыру Россия Федерациясе Бюджет
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кодексынын, 932 статьясындагы 4 пунктында курсэтелгэн тиешле орган яисэ 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 932 статьясындагы 5 пунктында 
курсэтелгэн вэкалэтле зат тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

5. Килешудэ башкача билгелэнмэгэн очракта, жирлек алдындагы акчалата 
йекпэмэлэр тиешле сумманы жирлек бюджетыныц бердэм счетына кучеру 
датасыннан башлап утэлгэн дип санала.

II Булек. ЖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН T03Y

34 Статья. Жирлек бюджеты проектын тезу нигезлэре

1. Жирлек бюджеты проектын тезу-жирлек Башкарма комитетыныц аерым 
прерогативасы.

Бюджет проектын турыдан-туры жирлекнец финанс органы гамэлгэ ашыра.
Бюджет проектын тезу, Россия Федерациясе Бюджет кодексы Иэм аныц 

талэплэрен утэп, кабул ителгэн муниципаль хокукый актлар нигезендэ, жирлек 
башкарма комитеты тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ Иэм срокларда гамэлгэ 
ашырыла.

2. Жирлек бюджеты проектын тезу тубэндэгелэргэ нигезлэнэ:
Россия Федерациясе Президентыныц Россия Федерациясе Федераль 

Собраниесенэ Юлламасыныц Россия Федерациясендэ бюджет сэясэтен (бюджет 
сэясэтенэ талэплэр) билгели торган нигезлэмэлэре турында;

Татарстан Республикасы Президентыныц Татарстан Республикасы Дэулэт 
Советына юлламасында;

жирлекнец социаль-икътисадый усеше фаразы турында;
жирлекнец бюджет, салым сэясэтенец теп юнэлешлэре турында;
муниципаль программаларда ,муниципаль программалар проектларында, 

курсэтелгэн программаларга узгэрешлэр проектында).
3. Бюджет проектын уз вакытында Иэм сыйфатлы тезу максатларында финанс 

органы башка финанс органнарыннан, шулай ук дэулэт хакимиятенец башка 
органнарыннан, жирле узидарэ органнарыннан кирэкпе белешмэлэр алырга 
хокукпы.

35 Статья. Жирлекнец социаль-икьтисади усеше фаразы

1. Жирлекнец социаль-икьтисади усеше фаразы кимендэ еч елга эшлэнэ.
2. Жирлекнец социаль-икьтисади усеше фаразы ел саен жирлекнец башкарма 

комитеты билгелэгэн тэртиптэ эшлэнэ. Жирлекнец социаль-икьтисади усеше 
фаразы Башкарма комитет тарафыннан жирлек Советына бюджет проектын керту 
турында Карар кабул иту белэн бер ук вакытта хуплана.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына социаль-икътисадый усеш 
фаразы план чорыныц параметрларын тегэллэштеру Иэм план чорыныц икенче елы 
параметрларын естэу юлы белэн эшлэнэ.

Социаль-икътисадый усеш фаразына ацлатма язуында фараз параметрларын 
нигезлэу, шул исэптэн, фаразланган узгэрешлэрнец сэбэплэрен Иэм факторларын 
курсэтеп, элек расланган параметрлар белэн чагыштыру китерелэ.
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Жирлек бюджеты проектын тезу Ьэм карау барышында жирлекнец социаль- 
икътисади усеш фаразын узгэрту бюджет проектыныц теп характеристикаларын 
узгэртугэ китерэ.

36 Статья. Бюджет керемнэрен фаразлау

1. Бюджет керемнэре жирлекнен социаль-икътисади усешен фаразлау 
нигезендэ, ж;ирлек бюджеты турындагы карар проектын ж;ирлек Советына керту 
шартларында, салымнар Иэм жыемнар турындагы законнар, шулай ук Россия 
Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары Иэм жирлек 
советыныц муниципаль хокукый актлары нигезендэ фаразлана.

2. Жирлек Советыныц норматив-хокукый актларына ж;ирлек Советына жирле 
бюджет турындагы карар проектын керткэннэн соц кабул ителгэн салымнар Иэм 
ж;ыемнар турындагы норматив-хокукый актларына узгэрешлэр кертуне куздэ 
тоткан норматив-хокукый актларында жирлек советыныц элеге норматив-хокукый 
актларыныц чираттагы финанс елыннан соц килуче елныц 1 гыйнварыннан да 
соцга калмыйча уз кеченэ керуе турындагы нигезлэмэлэрне уз эченэ алырга тиеш.

37 Статья. Жирлекнен уртача вакытка исэплэнгэн финанс планы

1. Жирлекнец уртача сроклы финанс планы астында жирлек бюджетыныц теп 
параметрларын уз эченэ алган документ ацлашыла.

Эгэр жирлек бюджеты проекты Чираттагы финанс елына тезелэ Иэм раслана 
икэн, жирлекнец башкарма комитеты жирлекнец уртача сроклы финанс планын 
эшли Иэм раслый.

2. Жирлекнец уртача сроклы финанс планы, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы нигезлэмэлэрен утэп, жирлек башкарма комитеты билгелэгэн форма Иэм 
тэртиптэ эшлэнэ.

Жирлекнец уртача сроклы финанс планы проекты Башкарма комитет 
тарафыннан раслана Иэм жирлек Советына ж;ирлек бюджеты проекты белэн бер ук 
вакытта тапшырыла.

Жирлек бюджеты проектыныц теп курсэткечлэре Иэм ж;ирлекнец уртача 
сроклы финанс планы курсэткечлэре бер-берсенэ туры килергэ тиеш.

3. Жирлекнец расланган уртача вакытка исэплэнгэн финанс планы тубэндэге 
параметрларны уз эченэ алырга тиеш:

бюджет керемнэренец Иэм чыгымнарыныц фаразланыла торган гомуми 
кулэме;

бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджетлар чыгымнарын 
классификациялэу булеклэре, булекчэлэре буенча бюджет ассигнованиелэре 
кулэме йэ бюджет акчаларын баш булучелэр, муниципаль программалар Иэм 
программа булмаган юнэлешлэр буенча бюджет ассигнованиелэре кулэме;

Чираттагы финанс елында Иэм план чорында муниципаль берэмлеклэр 
арасында муниципаль берэмлеклэрнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ 
дотациялэрне булу;

ждрлек советыныц хокукый актлары белэн билгелэнэ торган (билгелэнергэ 
тиеш) ждрле бюджетларга салым керемнэреннэн тулэулэрнец нормативлары;

бюджет дефициты (дефициты);
25



Чираттагы финанс елы Иэм план чорынын, hap елыннан сон, килуче елнын, 1 
гыйнварына муниципаль бурычныц иц югары чиге.

Башкарма комитет тарафыннан жирлекнен уртача сроклы финанс планыныц 
естэмэ курсэткечлэрен раслау каралырга мемкин.

4. Жирлекнец уртача сроклы финанс планы курсэткечлэре индикатив 
характерга ия Иэм чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирлекнец уртача 
сроклы финанс планын эшлэгэндэ Иэм раслаганда узгэртелергэ мемкин.

5. Жирлекнец уртача сроклы финанс планы план чорына курсэтелгэн план 
параметрларын тегэллэштеру Иэм план чорыныц икенче елына Параметрлар естэу 
юлы белэн эшлэнэ.

Жирлекнец уртача сроклы финанс планы проектына ацлатма язуында уртача 
сроклы финанс планы параметрларын нигезлэу, шул исэптэн, планлаштырылган 
узгэрешлэрнец сэбэплэрен курсэтеп, элек хупланган параметрлар белэн 
чагыштыру китерелэ.

38 Статья. Бюджет ассигнованиелэрен планлаштыру

1. Бюджет ассигнованиелэрен планлаштыру жирлекнец финанс органы 
тарафыннан гамэлдэге Иэм кабул ителэ торган йеклэмэлэрне утэугэ аерым 
билгелэнэ торган методика нигезендэ Иэм тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.

2. Бюджет Иэм автоном учреждениелэр тарафыннан муниципаль хезмэтлэр 
курсэтугэ (эшлэр башкаруга) бюджет ассигнованиелэрен планлаштыру Чираттагы 
финанс елына Иэм план чорына муниципаль йеклэмэне, шулай ук хисап финанс 
елында Иэм агымдагы финанс елында аныц утэлешен исэпкэ алып гамэлгэ 
ашырыла.

39. Салым чыгымнарын исемлеге Иэм бэялэу

1. Жирлекнец салым чыгымнары Исемлеге авыл жирлеге башкарма комитеты 
билгелэгэн тэртиптэ муниципаль программалар Иэм аларныц структур 
элементлары, шулай ук муниципаль программаларга карамаган эшчэнлек 
юнэлешлэре буенча тезелэ.

2. Жирлекнен салым чыгымнарын бэялэу, Россия Федерациясе Хекумэте 
тарафыннан билгелэнгэн гомуми талэплэрне утэп, ел саен жирлек башкарма 
комитеты билгелэгэн тэртиптэ башкарыла.

3. Курсэтелгэн бэялэу нэтижэлэре жирлекнец бюджет Иэм салым сэясэтенец 
теп юнэлешлэрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны 
гамэлгэ ашыруныц нэтижэлелеген бэялэгэндэ исэпкэ алына.

40 Статья. Муниципаль программалар

1. Муниципаль программалар жирлек башкарма комитеты тарафыннан 
раслана.

Муниципаль программаларны тормышка ашыру сроклары жирлекнец 
башкарма комитеты тарафыннан алар билгелэгэн тэртиптэ билгелэнэ.
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Муниципаль программаларны эшлэу Иэм элеге программаларны 
формалаштыру Иэм гамэлгэ ашыру турында карарлар кабул иту тэртибе жирлек 
Башкарма комитетыныц муниципаль хокукый акты белэн билгелэнэ.

2. Муниципаль программаларны гамэлгэ ашыруны финанс белэн тээмин итугэ 
бюджет ассигнованиелэре кулэме, программаны раслаган район Башкарма 
комитетыныц муниципаль хокукый акты нигезендэ, бюджет чыгымнарыныц Иэр 
максатчан статьясы буенча бюджет турындагы карар белэн раслана.

Чираттагы финанс елыннан батттлап гамэлгэ ашыруга тэкьдим ителэ торган 
муниципаль программалар, шулай ук элек расланган муниципаль программаларга 
кертелгэн узгэрешлэр район Башкарма комитеты билгелэгэн срокларда расланырга 
тиеш.

Муниципаль программалар бюджет турындагы карарга аныц уз кеченэ кергэн 
кеннэн ике айдан да соцга калмыйча туры китерелергэ тиеш.

3. Ьэр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруныц 
нэтижэлелеген бэялэу уткэрелэ. Курсэтелгэн бэялэу тэртибе Иэм аныц 
критерийлары район Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ.

Курсэтелгэн бэялэу нэтижэлэре буенча район Башкарма комитеты чираттагы 
финанс елыннан башлап расланган муниципаль программаныц туктатылу яки 
узгэруе, шул исэптэн муниципаль программаны гамэлгэ ашыруны финанс белэн 
тээмин итугэ бюджет ассигнованиелэре кулэмен узгэрту кирэклеге турында Карар 
кабул итэргэ мемкин.

41 Статья. Жирлек бюджеты проектын тезу тэртибе Иэм сроклары

1. Жирлек бюджеты проектын тезу тэртибе Иэм сроклары, бюджет законнары 
11эм жирлек Советыныц муниципаль хокукый актлары белэн билгелэнгэн 
талэплэрне утэп, жирлек башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ.

2. Жирлек бюджеты проекты муниципаль хокукый акт белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ ачык тыцлауларда фикер алышырга тиеш.

III Булек. БЮДЖЕТ ТУРЫНДА КАРАР ПРОЕКТЫН КАРАУ ЬЭМ РАСЛАУ

42 Статья. Бюджетны карау Иэм раслау нигезлэре

1. Жирлек бюджеты турындагы карар да бюджет керемнэренец гомуми кулэме, 
чыгымнарныц гомуми кулэме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы законнары, жирлек 
Советыныц муниципаль хокукый актларында билгелэнгэн башка курсэткечлэр 
(бюджет турындагы карарлардан тыш) кергэн теп характеристикалар булырга 
тиеш.

2. Бюджет турында карар белэн раслана:
- бюджет керемнэренец Баш администраторлары Исемлеге;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш администраторлары 

Исемлеге;
- чыгымнар терлэре булеклэре, булекчэлэре, максатчан статьялары, 

теркемнэре (теркемнэре Иэм теркемнэре), шулай ук чираттагы финанс елына 
(Чираттагы финанс елына Иэм план чорына) бюджет чыгымнары
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классификациясенец чыгымнар терлэре, булекчэлэре, булекчэлэре, максатчан 
статьялары, муниципаль программалар Иэм программага карамаган юнэлешлэр), 
чыгымнар терлэре (теркемнэре Иэм теркемнэре) Иэм (яисэ) максатчан статьялары 
буенча бюджет ассигнованиелэрен Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс 
елына Иэм план чорына) бюджет чыгымнары классификациясенец теркемнэре 
(теркемнэре Иэм теркемнэре), шулай ук, бюджет Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы, жирлек советы карары белэн;

- Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына Иэм план чорына) 
бюджет чыгымнарыныц ведомство структурасы;

- гавами норматив йеклэмэлэрне утэугэ юнэлдерелэ торган бюджет 
ассигнованиелэренец гомуми кулэм;

- Чираттагы финанс елында (чираттагы финанс елында Иэм план чорында) 
Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларына башка 
бюджетлардан алына торган Иэм (яисэ) бирелэ торган бюджетара трансфертлар 
кулэме;

- Чираттагы финанс елына Иэм план чорыныц беренче елына бюджет 
расланган очракта шартлы рэвештэ расланган (расланган) чыгымнарныц гомуми 
кулэме план чорыныц беренче елына бюджет чыгымнарыныц гомуми кулэменнэн 
кимендэ 2,5 проценты кулэмендэ (максатчан билгелэнеше булган Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетларыннан бюджетара 
трансфертлар исэбенэ каралган бюджет чыгымнарын исэпкэ алмыйча), план 
чорыныц икенче елына бюджет чыгымнарыныц гомуми кулэменнэн кимендэ 5 
проценты кулэмендэ (максатчан билгелэнеше булган Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исэбенэ каралган 
бюджет чыгымнарын исэпкэ алмыйча), максатчан);

- Чираттагы финанс елына (Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет 
кытлыгын финанслау чыганаклары);

- Чираттагы финанс елыннан Иэм план чорыныц Иэр елыннан соц килэ торган 
елныц 1 гыйнварына муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Иэм (яисэ) 
муниципаль тышкы бурычныц иц югары чиге, шул исэптэн муниципаль 
гарантиялэр буенча бурычныц иц югары чиген курсэтеп, муниципаль бурычныц иц 
югары чиге;

- ж;ирлек бюджетыныц Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексы, жирлек советыныц хокукый актларында 
билгелэнгэн башка курсэткечлэре.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет расланган очракта, 
ж;ирлек бюджеты турында карар проекты расланган бюджетный план чорыныц 
параметрларын узгэрту Иэм аларга жирлек бюджеты проектыныц план чорыныц 
икенче елы параметрларын естэу юлы белэн раслана.

Жирлек бюджетыныц план чорыныц параметрларын узгэрту жирлек 
Советыныц муниципаль хокукый акты нигезендэ башкарыла.

4. Шартлы рэвештэ расланган (расланган) чыгымнар астында бюджет 
ассигнованиелэре бюджет чыгымнарыныц ведомство структурасында булеклэр, 
булекчэлэр, максатчан статьялар Иэм чыгымнар терлэре буенча план чорында 
буленмэгэн бюджет ассигнованиелэре ацлашыла.
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5. Шартлы рэвештэ расланган (расланган) чыгымнар астында бюджет 
ассигнованиелэре бюджет чыгымнары классификациясе нигезендэ план чорында 
буленмэгэн бюджет ассигнованиелэре ацлашыла.

43 Статья. Бюджет проекты белэн бер ук вакытта тезелэ торган документлар 
Иэм материаллар

Жирлек бюджеты турындагы карар проекты белэн бер ук вакытта жирлек 
Советына бирелэ:

- жирлекнен, бюджет Иэм салым сэясэтенен, теп юнэлешлэре;
- агымдагы финанс елынын, узган чорында жирлекнен, социаль-икътисади 

усешенен, якынча нэтижэлэре Иэм агымдагы финанс елында жирлекнен, социаль- 
икътисади усешенец кете луче нэтижэлэре;;

- жирлекнец социаль-икътисади усеше фаразы;
- Чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирлек бюджетыныц теп 

характеристикалары (керемнэрнец гомуми кулэме, чыгымнарныц гомуми кулэме, 
дефициты (профицита) йэ урта сроклы финанс планы расланган жирлек 
бюджетыныц теп характеристикалары (керемнэрнец гомуми кулэме, 
чыгымнарныц гомуми кулэме, дефициты (профицита);;

- бюджет проектына ацлатма язуы;
- бюджетара трансфертларны булу методикалары (методикалар проектлары) 

Иэм исэп-хисаплар;
- Чираттагы финанс елыннан Иэм план чорыныц Иэр елыннан соц килэ торган 

елныц 1 гыйнварына муниципаль эчке бурычныц иц югары чиге Иэм (яисэ) 
муниципаль тышкы бурычныц иц югары чиге;

- агымдагы финанс елына бюджетный кетелуче утэлешен бэялэу;
- паспортлар (паспортлар проектлары), курсэтелгэн паспортларга узгэрешлэр 

проектлары;
- жирлек бюджетыныц керем чыганаклары реестрлары;
- башка документлар Иэм материаллар.
Бюджет турында карар проекты бюджет чыгымнарын классификациялэу 

булеклэре Иэм булекчэлэре буенча бюджет ассигнованиелэрен булу белэн 
кушымта булмаса, бюджет чыгымнары классификациясе булеклэре Иэм 
булекчэлэре буенча бюджет ассигнованиелэрен булу белэн кушымта бюджет 
турындагы карар проектына ацлатма язуына кушымта составына кертелэ.

44 Статья. Жирлек Советына бюджет турында карар проектын керту

1. Жирлек башкарма комитеты бюджет турындагы карар проектын 15 
ноябрьдэн дэ соцга калмыйча жирлек Советына карауга кертэ.

2. Жирлек Советыньщ жирле салымнар турындагы муниципаль хокукый 
актларга, жирлек Советыньщ бюджет хокук менэсэбэтлэрен жайга сала торган, 
чираттагы финанс елында Иэм план чорында уз кеченэ керэ торган бюджет 
керемнэрен узгэртугэ китерэ торган карарларына узгэрешлэр керту турындагы 
карарлары жирлек советына чираттагы финанс елына Иэм план чорына жирле 
бюджет турында карар проекты кертелгэн кенгэ кадэр жирлек Советыньщ
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муниципаль хокукый актында билгелэнгэн срокларда жирлек Советына кабул 
ителергэ тиеш.

3. Чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет турында карар проекты 
белэн расланган план чорыныц расланган бюджеты курсэткечлэрен тогэллэштеру 
Иэм тезелэ торган бюджетный план чорыныц икенче елы курсэткечлэрен раслау 
куздэ тотыла.

Агымдагы финанс елына Иэм план чорына бюджет турындагы карарныц план 
чорына кагылышлы елешендэ уз кечлэрен югалткан дип танылган очракта, 47 
статьяныц 3 пункты нигезендэ чираттагы финанс елына Иэм план чорына бюджет 
турында карар проектында Чираттагы финанс елы Иэм тезелэ торган бюджетный 
план чоры курсэткечлэрен раслау карала.

45 Статья. Жирлек Советыныц бюджет турындагы карар проектын карау

1. Жирлек бюджеты турындагы карар проекты кертелгэннэн соц 3 эш кене 
эчендэ жирлек башлыгы аны экспертиза уткэру ечен муниципаль финанс 
контролен гамэлгэ ашыручы органга жибэрэ.

Бюджет турында карар проекты турындагы бэялэмэ, элеге проект 
житешсезлеклэрен курсэтеп, аларны ачыклау очрагында, 5 эш кене дэвамында 
эзерлэнэ.

Бэялэмэ жирлек Советы депутатлары тарафыннан жирлек бюджеты 
турындагы карар проектына тезэтмэлэр эзерлэгэндэ исэпкэ алына.

2. Кертелгэн бюджет турында карар проекты, шулай ук муниципаль финанс 
тикшеруе органы бэялэмэсе авыл жирлеге Советыныц даими комиссиясенэ, шулай 
ук жирлек Советы депутатларына карауга жибэрелэ.

3. Жирлек бюджеты турындагы карар проекты буенча килешмэгэн сораулар 
килеп туган очракта, жирлек Советы Рэисе карары белэн килештеру комиссиясе 
тезелергэ мемкин, аца жирлек башкарма комитеты Иэм жирлек Советы вэкиллэре 
бер ук санда керэ.

4. Жирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирэкле документлар 
Иэм материаллар белэн жирлек башкарма комитеты тарафыннан эшлэп бетеру 
ечен кергэн кеннэн алып еч эш кене эчендэ тэкьдим ителергэ тиеш.

5. Жирлек советы жирлек бюджеты турындагы карар проектын бер укылышта 
карый.

6. Жирлек бюджеты турында кабул ителгэн карар кабул ителгэн кеннэн еч кен 
эчендэ имзалана Иэм жирлек уставы белэн билгелэнгэн тэртиптэ халыкка игълан 
ителэ.

Жирлек бюджеты турындагы карар, аца кул куелганнан соц ун кеннэн дэ 
соцга калмыйча, билгелэнгэн тэртиптэ рэсми бастырып чыгарылырга тиеш.

46 Статья. Бюджет турында карарны раслау сроклары Иэм бюджет турында 
карар проектын вакытында кабул иту нэтижэлэре

1. Бюджет турындагы карар жирлек Советы тарафыннан каралырга, 
расланырга Иэм чираттагы финанс елы башланганчы имзаланырга тиеш.
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Жирлекнец ж;ирле узидарэ органнары бюджет турындагы карарны уз 
вакытында карауны, раслауны, нмзалауны Иэм бастырып чыгаруны тээмин иту 
буенча уз компетенциясе чиклэрендэ мемкин булган барлык чараларны курергэ 
тиеш.

2. Бюджет турында карар финанс елы башыннан уз кеченэ кермэгэн очракта, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы белэн билгелэнгэн кысаларда бюджет белэн 
вакытлыча идарэ иту режимы кертелэ.

47 Статья. Жирлек бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр керту

1. Жирлек бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр керту турындагы карар 
проекты, элеге Нигезлэмэнец 24 статьясында каралган тэртиптэ Иэм элеге статьяда 
билгелэнгэн узенчэлеклэрне исэпкэ алып, жирлек Советы тарафыннан карала.

2. Жирлек бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр керту турындагы карар 
проекты Совет тарафыннан бер укылышта карала.

3. Агымдагы финанс елында жирлекнен социаль-икътисади усешенен котелэ 
торган нэтиж;элэре нигезендэ агымдагы финанс елына ж;ирлек бюджетыныц 
фаразланучы керемнэренец гомуми кулэменнэн 15 проценттан артыграк кимегэн 
яки агымдагы финанс елына Иэм план чорына жирлек бюджетында каралган элеге 
керемнэрнец кулэме белэн чагыштырганда, яисэ Азнакай муниципаль районы 
бюджетына, Татарстан Республикасы бюджетына план чорына кагылышлы 
нигезлэмэлэрнец уз кечлэрен югалтуын тануны куздэ тоткан узгэрешлэр кертелгэн 
очракта, ж;ирлек бюджетыныц план чорына кагылышлы елешендэ 
нигезлэмэлэренец уз кечлэрен югалтуын куздэ тоткан

IV Булек. ЖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ УТЭЛЕШЕ

48 Статья. Бюджетны утэу нигезлэре

1. Жирлек бюджетыныц утэлеше авыл жирлеге башкарма комитеты 
тарафыннан тээмин ителэ.

2. Бюджетный утэлешен оештыру ж;ирлекнец финанс органына йеклэнэ.
3. Бюджет утэлеше жыелма бюджет язмасы Иэм касса планы нигезендэ 

оештырыла.
Жирлек бюджеты касса бердэмлеге Иэм чыгымнарныц ведомство буйсынуы 

нигезендэ башкарыла.
Бюджет утэлешенэ касса хезмэте казначылык органнары тарафыннан 

башкарыла.

49 Статья. Жыелма бюджет язмасы

1. Жыелма бюджет язмасын тезу Иэм алып бару тэртибе жирлекнец финанс 
органы тарафыннан билгелэнэ.

Жыелма бюджет язмасын раслау Иэм аца узгэрешлэр керту ж;ирлекнец финанс 
органы житэкчесе тарафыннан башкарыла.

2. Жыелма бюджет язмасы курсэткечлэре ж;ирлек бюджеты турындагы 
карарга туры килергэ тиеш.
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Бюджет турында Карар кабул ителгэн очракта, финанс органы житэкчесе 
жыелма бюджет язмасына тиешле узгэрешлэр раслый.

3. Жыелма бюджет язмасына, Россия Федерациясе Бюджет кодексында 
билгелэнгэн очракларда, бюджет турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ, финанс 
органы житэкчесе карарлары нигезендэ узгэрешлэр кертелергэ мемкин.

4. Чыгымнар буенча жыелма бюджет язмасыныц расланган курсэткечлэре, 
Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 190 Иэм 191 статьяларында каралган 
очраклардан тыш, чираттагы финанс елы башына кадэр бюджет акчаларын баш 
булучелэргэ житкерелэ.

5. Жыелма бюджет язмасына жирлек бюджеты кытлыгын финанслау 
чыганаклары буенча бюджет ассигнованиелэре кертелэ.

50 Статья. Бюджет язмасы

1. Аларга узгэрешлэр кертуне дэ кертеп, баш булучелэрнец (булучелэрнец) 
бюджет язмаларын тезу Иэм алып бару тэртибе жирлекнец финанс органы 
тарафыннан билгелэнэ.

2. Бюджет акчаларын баш булучелэрнец (булучелэрнец) бюджет язмалары 
жыелма бюджет язмасы белэн расланган бюджет ассигнованиелэре Иэм жирлекнец 
финанс органы тарафыннан расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары нигезендэ 
тезелэ.

3. Чыгымнар буенча бюджет язмасы курсэткечлэре, бюджет законнарында 
каралган очраклардан тыш, чираттагы финанс елы башына кадэр бюджет 
акчаларын булучелэргэ Иэм (яисэ) бюджет акчаларын алучыларга житкерелэ.

51 Статья. Касса планы

Жирлекнец финанс органы касса планын тезу Иэм алып бару тэртибен, шулай 
ук бюджет акчаларын баш булучелэр, бюджет керемнэренец Баш 
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц Баш 
администраторлары касса планын тезу Иэм алып бару ечен кирэкле 
белешмэлэрнец составын Иэм срокларын билгели.

Касса планын тезу Иэм алып бару жирлекнец финанс органы тарафыннан 
башкарыла.

52 Статья. Жирлек бюджетыныц керемнэр буенча утэлеше

Жирлек бюджетыныц керемнэр буенча утэлешен куздэ тота:
- агымдагы финанс елында гамэлдэ булган нормативлар, бюджет турындагы 

карар 11эм Татарстан Республикасыныц башка законнары, бюджет законнары 
нигезлэмэлэре нигезендэ кабул ителгэн муниципаль хокукый актлар, Федераль 
казначылык органнары счетларыннан Иэм жирлек бюджетына башка керемнэрнец 
бутэн керемнэреннэн жирлеклэр бюджетына кучерудэн кергэн керемнэрне 
бюджетный бердэм счетына кучеру;;

- артык буленгэн суммаларны кучеру, артык тулэнгэн яки артык алынган 
суммаларны кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында 
башкармаган ечен процентлар суммасы Иэм артык алынган суммаларга исэплэнгэн 
процентлар.;



- салымнар Иэм жыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
артык тулэнгэн яки артык алынган суммаларны исэпкэ алу;

- жирлек бюджеты керемнэре администраторы тарафыннан жирлек 
бюджетына тулэулэрне тогэллэштеру.

53 Статья. Жирлек бюджетыныц чыгымнар буенча утэлеше

1. Жирлек бюджетыныц чыгымнар буенча утэлеше, бюджет законнары 
талэплэрен утэп, жирлекнец финанс органы билгелэгэн тэртиптэ башкарыла.

2. Бюджетныц чыгымнар буенча утэлешен куздэ тота:
- Бюджет йеклэмэлэрен кабул иту;
- акчалата йеклэмэлэрне раслау;
- акчалата йеклэмэлэрне тулэуне санкциялэу;
- акчалата йеклэмэлэрнец утэлешен раслау.
Бюджет акчаларын алучы аца житкерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары 

чиклэрендэ бюджет йеклэмэлэрен кабул итэ.
Бюджет акчаларын алучы муниципаль контрактлар, физик Иэм юридик затлар, 

шэхси эшмэкэрлэр белэн башка шартнамэлэр тезу юлы белэн яисэ закон, башка 
хокукый акт, килешу нигезендэ бюджет йеклэмэлэрен кабул итэ.

3. Бюджет акчаларын алучы бюджет акчалары хисабына тулэу Иэм тулэуне 
санкциялэу ечен кирэк булган башка документлар нигезендэ акчалата 
йеклэмэлэрне тулэу бурычын раслый.

4. Акчалата йеклэмэлэрне тулэуне санкциялэу рехсэт язуын (акцепт) кылу 
рэвешендэ, бюджет законнары нигезлэмэлэре нигезендэ жирлекнец финанс органы 
тарафыннан билгелэнгэн акчалата йеклэмэлэрне тулэуне санкциялэу тэртибендэ 
каралган документларныц булуын тикшергэннэн соц гамэлгэ ашырыла.

Акчалата йеклэмэлэрне тулэу (гавами норматив йеклэмэлэр буенча акчалата 
йеклэмэлэрдэн тыш) бюджет акчаларын алучыга житкерелгэн бюджет 
йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла.

5. Акчалата йеклэмэлэрне утэуне раслау физик яисэ юридик затлар файдасына 
бюджетныц бердэм счетыннан, Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларыннан акчаларны кучеруне раслый торган тулэу документлары, шулай 
ук бюджет акчаларын алучыныц акчалата йеклэмэлэрен утэу буенча акчалата 
операциялэрне башкармауны раслый торган башка документларны тикшеру 
нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

54 Статья. Бюджетара трансфертлар

Жирлек бюджетыннан тубэндэге рэвешлэрдэ бюджетара трансфертлар булеп 
бирелэ Иэм (яисэ) жирлек бюджетына бирелэ ала:

Россия Федерациясе Бюджет Кодексыныц 133 Иэм 140 статьяларында 
билгелэнгэн очракларда муниципаль районнар бюджетларына шэИэр Иэм авыл 
жирлеклэре бюджетларына субвенциялэр (статья 2007 елныц 2 августындагы 38- 
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендэ);

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 142.2 статьясында билгелэнгэн 
очракларда Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидиялэр;

жирлекнец бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ Азнакай муниципаль районы 
бюджетыннан дотациялэр;
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муниципаль берэмлеклэр бюджетларына субсидиялэр; 
башка бюджетара трансфертлар.

55 Статья. Жирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары

Жирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертелэ: 
номиналь хакы Россия Федерациясе валютасында курсэтелгэн муниципаль 

кыйммэтле кэгазьлэрне урнаштырудан кергэн акчалар Иэм аларны тулэугэ 
юнэлдерелгэн акчалар арасындагы аерма;

жирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларыныц 
ж;элеп ителгэн Иэм тулэнгэн кредитлары арасындагы аерма;

ждрлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында ж;элеп ителгэн Иэм 
тулэнгэн бюджет кредитлары арасындагы аерма жирлек бюджетына Иэм Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц башка бюджетлары тарафыннан бирелгэн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма;

тиешле финанс елы дэвамында жирле бюджет акчаларын исэпкэ алу 
счетларында калган акчаларны узгэрту;

ждрле бюджет кытлыгын эчке финанслауныц бутэн чыганаклары.
Жирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауныц бутэн чыганаклары 

составына кертелэ:
ждрлек милкендэ булган акциялэр Иэм капиталда катнашуныц башка 

рэвешлэре сатудан керемнэр;
жирлек бюджеты акчалары буенча курс аермасы;
муниципаль гарантиялэрне Гарант тарафыннан утэу гарантныц принципалга 

карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китерсэ йэ бенефициарный 
принципалга карата талэп хокукы гарантка бирелугэ бэйле булса, Россия 
Федерациясе валютасында жирлек гарантиялэрен утэугэ жибэрелэ торган акчалар 
кулэме;

жирлекнец башка бурыч йеклэмэлэрен тулэугэ Россия Федерациясе 
валютасында жибэрелэ торган акчалар кулэме;

юридик затларга жирлек бюджетыннан бирелгэн бюджет кредитларын кире 
кайтарудан алынган акчалар Иэм жирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгэн 
бюджет кредитларыныц Россия Федерациясе валютасында бирелгэн суммасы 
арасындагы аерма;

ждрлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларына бирелгэн бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар 
Иэм жирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларына бирелгэн бюджет кредитлары суммасы белэн Россия Федерациясе 
валютасында бирелгэн бюджет кредитлары арасындагы аерма;

ждрлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счеттан кучерелгэн 
акчалар Иэм ж;ирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счетка 
кучерелгэн акчалар арасындагы аерма жирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу 
буенча бердэм счетта калган акчалар белэн идарэ иту операциялэре уткэргэндэ.

Жирлек бюджеты акчаларын исэпкэ алу буенча бердэм счетта калган акчалар 
белэн идарэ иту операциялэре составына жирлек Иэм шэхси счетлары Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ казначылык органнарында ачылган оешмалар 
акчаларын ж;элеп иту Иэм кире кайтару кертелэ.

consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9A74038FD5FA0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273D093F0C73ECD391AA7D6110C2AA65BCC3F755L


Жирлек бюджеты кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына 
кертелэ:

Россия Федерациясеннэн чит ил валютасында жэлеп ителгэн Иэм жирлек 
тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында бирелгэн 
бюджет кредитлары арасындагы аерма;

муниципаль гарантиялэрне Гарант тарафыннан утэу гарантныц принципалга 
карата регресс талэбе хокукы барлыкка килугэ китергэн очракта, максатчан чит ил 
кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелгэн чит 
ил валютасында муниципаль гарантиялэрне утэугэ жибэрелэ торган акчалар 
кулэме.

56 Статья. Бюджет сметасы

1. Казна учреждениесенец бюджет сметасы Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн гомуми талэплэр нигезендэ казна 
учреждениесе карамагында булган бюджет акчаларын баш булуче билгелэнгэн 
тэртиптэ тезелэ, раслана Иэм алып барыла.

Бюджет акчаларын баш булученец бюджет вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы 
жирле узидарэ органы булып торучы казна учреждениесенец бюджет сметасы 
элеге орган житэкчесе тарафыннан раслана.

2. Казна учреждениесенец бюджет сметасыныц расланган курсэткечлэре аца 
житкерелгэн Бюджет йеклэмэлэрен кабул итугэ Иэм (яисэ) бюджет учреждениесе 
функциялэрен утэуне тээмин иту буенча бюджет йеклэмэлэрен утэугэ туры 
килергэ тиеш.

Казна учреждениесенец бюджет сметасы дэулэт Иэм муниципаль 
ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу 
план-графикларын формалаштырганда каралган, муниципаль ихтыяжларны тээмин 
иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу ечен финанс ягыннан 
тээмин иту кулэмнэрен исэпкэ алып тезелэ.

Казна учреждениесенец бюджет сметасында бюджет учреждениесенец 
бюджет сметасын тезу Иэм алып бару тэртибендэ каралган башка курсэткечлэр 
естэмэ расланырга тиеш.

57 Статья. Жирлек бюджеты турындагы карар белэн расланган бюджет 
утэлешендэ фактта алынган керемнэрдэн файдалану

Жирлек бюджетын утэгэндэ жирлек бюджеты турындагы карар белэн 
расланган керемнэрдэн тыш фактта алынган керемнэр, жирлек бюджеты 
турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ, муниципаль бурычларны тулэугэ, шулай 
ук аларны утэу ечен Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелэнгэн 
кулэмдэ каралган бюджет ассигнованиелэре житмэгэн очракта, жирлекнец финанс 
органы тарафыннан жибэрелэ ала.

Максатчан билгелэнеше булган (аларны биру турында хэбэрнамэ алган 
очракта), шул исэптэн Россия Федерациясе Бюджет кодексыиыц 242 
статьясындагы 5 пунктында билгелэнгэн тэртиптэ бюджетка керэ торган башка 
бюджетара трансфертлар, шулай ук бюджет утэлеше турында карар белэн 
расланган керемнэрдэн тыш фактта фактта алынган физик Иэм юридик затлардан
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кире кайтарылмый торган акчалар, максатчан билгелэнештэге субсидиялэр, 
субвенцнялэр, башка бюджетара трансфертлар бнру максатларында, агымдагы 
финанс елына Иэм план чорына бюджет турындагы карарга узгэрешлэр кертмичэ, 
жыелма бюджет язмасына узгэрешлэр кертмичэ, бюджет чыгымнарын арттыруга 
жибэрелэ.

Кирэк булган очракта, элеге статьяныц 1 абзацында курсэтелгэн 
максатлардан аермалы буларак, жирлек бюджеты чыгымнарын жирлек бюджеты 
турындагы карар белэн расланган ассигнованиелэрдэн тыш, жирлек бюджеты 
турындагы карарга узгэрешлэр Иэм естэмэлэр керткэннэн соц гамэлгэ ашырыла.

Жирлек бюджеты турындагы карарга узгэрешлэр керту турындагы карар 
проекты, естэмэ керемнэр алу сэбэпле, жирлек башкарма комитеты тарафыннан 
жирлек Советына кертелэ.

58 Статья. Агымдагы финанс елы тэмамлану

1. Жирлек бюджетын утэу буенча операциялэр 31 декабрьдэ тэмамлана, 
моннан тыш, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 242 статьясындагы 2 
пунктында курсэтелгэн операциялэрдэн тыш.

Агымдагы финанс елында жирлек бюджетын утэу буенча операциялэрне 
тогэллэу Россия Федерациясе Бюджет кодексы талэплэренэ туры китереп, 
жирлекнец финанс органы тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.

2. Бюджет ассигнованиелэре, бюджет йеклэмэлэре лимитлары Иэм агымдагы 
финанс елын финанслауныц иц чик кулэмнэре 31 декабрьдэ уз кеченэ керэ.

3. Жирлек бюджетыныц бердэм счетында булмаган бюджет акчаларын 
алучылар тарафыннан файдаланылмаган калган калган калдыклар агымдагы 
финанс елыныц соцгы ике эш кененнэн дэ соцга калмыйча жирлек бюджетыныц 
бердэм счетына бюджет акчаларын алучылар кучерелергэ тиеш.

4. Агымдагы финанс елында кулланылмаган, максатчан билгелэнештэге 
субсидиялэр, субвенцнялэр Иэм башка бюджетара трансфертлар рэвешендэ 
алынган бюджетара трансфертлар алар бирелгэн бюджет кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

Бюджет акчаларыныц баш администраторы агымдагы финанс елында 
максатчан кулланылмаган, субсидия Иэм башка бюджетара трансфертлар 
рэвешендэ алынган бюджетара трансфертларга ихтыяж булу турындагы карары 
нигезендэ, курсэтелгэн бюджетара трансфертларныц калдыкларыннан артмаган 
кулэмдэ акчалар Чираттагы финанс елында бюджет чыгымнарын финанс белэн 
тээмин иту ечен, курсэтелгэн бюджетара трансфертларны биру максатларына туры 
килэ торган бюджет кеременэ кире кайтарылырга мемкин.

Максатчан билгелэнештэге субсидиялэр, субвенцнялэр Иэм башка бюджетара 
трансфертлар рэвешендэ алынган бюджетара трансфертларныц файдаланылмаган 
калдыгы тиешле бюджет кеременэ кучерелмэгэн очракта, курсэтелгэн акчалар 
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн гомуми 
талэплэрне утэп, финанс органы билгелэгэн тэртиптэ бюджет кеременэ алынырга 
тиеш.

V Булек. БЮДЖЕТ ХИСАБЫН КАРАУ ЬЭМ РАСЛАУ ,T03Y, ТЫШКЫ
ТИКШЕРУ НИГЕЗЛЭРЕ
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59 Статья. Бюджет исэбе Иэм бюджет хисаплылыгы нигезлэре

1. Бюджет хисаплылыгы уз эченэ ала:
1) бюджет утэлеше турында хисап;
2) бюджет утэлеше балансы;
3) эшчэнлекнен, финанс нэтиж;элэре турында хисап;
4) акча хэрэкэте турында хисап;
5) Ацлатма язуы.
2. Бюджет утэлеше турындагы хисапта Россия Федерациясе бюджет 

классификациясе нигезендэ керемнэр, чыгымнар Иэм бюджет кытлыгын 
финанслау чыганаклары буенча бюджет утэлеше турындагы белешмэлэр 
тупланган.

Бюджет утэлеше балансында жирлекнец финанс Иэм финанс активлары, хисап 
чорыныц беренче Иэм соцгы коненэ бюджет исэбен алу счетлары планы буенча 
йоклэмэлэре турында белешмэлэр бар.

Эшчэнлекнец финанс нэтиж;элэре турында хисапта хисап чорында 
эшчэнлекнец финанс нэтиж;элэре турында мэгълумат тупланган Иэм дэулэт 
идарэсе секторы операциялэрен классификациялэу кодлары буенча тезелэ.

Акча хэрэкэте турындагы хисап бюджет акчалары белэн дэулэт идарэсе 
секторы операциялэрен классификациялэу кодлары буенча операциялэрне 
чагылдыра.

Ацлатма язуында бюджет утэлеше турындагы мэгълумат, бюджет утэлеше 
турындагы хисапта бирелгэн естэмэ мэгълумат, Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгыныц норматив хокукый актларында билгелэнгэн мэгълуматны ачуга 
карата талэплэр нигезендэ тупланган.

3. Жирлекнец бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларыныц тиешле баш 
администраторларыныц бюджет хисаплылыгы нигезендэ финанс органы 
тарафыннан тезелэ.

4. Жирлекнец бюджет хисаплылыгы елпык булып тора. Жирлек бюджетыныц 
утэлеше турында отчет квартал саен бирелэ.

5. Жирлекнец бюджет хисаплылыгы жирлекнен финанс органы тарафыннан 
ж;ирлекнец башкарма комитетына тапшырыла.

Агымдагы елныц беренче кварталында, ярты еллыгында Иэм тугыз аенда 
ж;ирлек бюджеты утэлеше турындагы хисап авыл жирлеге башкарма комитеты 
тарафыннан раслана Иэм жирлек советына Иэм муниципаль финанс контролен 
гамэлгэ ашыручы органга жибэрелэ.

Жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап жирлек Советы карары 
белэн расланырга тиеш.

Мэкалэ 60. Жирлек бюджеты утэлеше турында еллык хисапны тышкы 
тикшеру

1. Жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисап авыл жирлеге 
Советында каралганчы тышкы тикшерелергэ тиеш, ул бюджет средстволары баш
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администраторыныц бюджет хисаплылыгын тышкы тикшеруне Иэм жирлек 
бюджеты утэлеше турында еллык хисапка бэялэмэ эзерлэуне уз эченэ ала.

2. Жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру, 
федераль законнарда билгелэнгэн узенчэлеклэрне исэпкэ алып, жирлек Советыньщ 
муниципаль хокукый актында билгелэнгэн тэртиптэ, Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы талэплэрен утэп, жирлекнец контроль-хисап органы тарафыннан 
башкарыла.

Жирлекнец вэкиллекле органы мерэжэгате буенча жирлек бюджеты утэлеше 
турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру муниципаль районныц контроль-хисап 
органы яисэ Татарстан Республикасы Хисап палатасы тарафыннан гамэлгэ 
ашырылырга мемкин.

3. Тышкы тикшеруне уздыру ечен бюжет хисабы Россия Федерациясе Бюджет 
кодексында каралган составта, Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетлары утэлеше турында еллык, квартал Иэм айлык хисапларны тезу Иэм 
тапшыру тэртибе турындагы курсэтмэ нигезендэ тапшырыла.

4. Авыл жирлеге башкарма комитеты, аца бэялэмэ эзерлэу ечен, агымдагы 
елныц 1 апреленнэн дэ соцга калмыйча, жирлек бюджетыныц утэлеше турында 
хисап бирэ. Жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэялэмэ эзерлэу 
бер айдан да артмаган срокта башкарыла. Бюджет утэлеше турындагы хисапка 
бэялэмэ бюджет акчалары баш администраторларыныц еллык бюджет 
хисаплылыгын тьтттткы тикшеру курсэткечлэрен исэпкэ алып эзерлэнэ.

5. Жирлек бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэялэмэ тьтттткы 
муниципаль финанс контроле органы тарафыннан жирлек Советына бер ук 
вакытта жирлек башкарма комитетына жибэрелэ.

61 Статья. Жирлек бюджеты утэлеше турында отчетны жирлек советына 
тапшыру

1. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисап авыл жирлеге Советына агымдагы 
елныц 1 маеннан да соцга калмыйча тапшырыла.

2. Бюджет утэлеше турында еллык хисап белэн бер ук вакытта аца бюджет 
11эм бюджет хисаплылыгыныц утэлеше анализын уз эченэ алган ацлатма язуы, 
муниципаль йеклэмэнец утэлеше Иэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэреннэн 
файдалануныц башка нэтижэлэре турында белешмэлэр, бюджет утэлеше турында 
карар проекты, бюджет утэлеше турында башка бюджет хисаплылыгы, Россия 
Федерациясе бюджет законнарында каралган башка документлар тапшырыла.

3. Жирлек Советы утырышында жирлек башлыгыныц (вэкалэтле затныц) 
жирлек бюджеты утэлеше турындагы доклады тыцланды.

4. Фикер алышу Иэм жирлек бюджеты утэлеше турындагы хисапны карау 
нэтижэлэре буенча жирлек Советы жирлек бюджеты утэлеше турындагы хисапны 
раслау 11эм жирлек Советы тарафыннан тиешле карар кабул иту яки жирлек 
бюджеты утэлеше турындагы хисапны кире кагу турында Карар кабул итэ.

5. Жирлек Советы тарафыннан жирлек бюджеты утэлеше турындагы карар 
кире кагылган очракта, ул мэгълуматларны дерес булмаган яки тулы булмаган



чагылдыру фактларын бетеру Иэм бер айдан да артмаган срокта кабат тапшыру 
ечен кире кайтарыла.

62 Статья. Жирлек бюджеты утэлеше турында карар

Жирлек бюджеты утэлеше турындагы карар белэн, жирлек бюджеты 
керемнэренец, чыгымнарыныц Иэм дефицитыныц (профицит) гомуми кулэмен 
курсэтеп, хисап финанс елы ечен жирлек бюджеты утэлеше турында хисап 
раслана.

Хисап финанс елында жирлек бюджеты утэлеше турындагы карарга аерым 
кушымталар белэн курсэткечлэр раслана:

керемнэр классификациясе кодлары буенча бюджет керемнэре исемлеге;
- бюджет чыгымнарыныц ведомство структурасы буенча чыгымнар;
бюджет чыгымнарын классификациялэу булеклэре Иэм булекчэлэре буенча 

бюджет чыгымнары;
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары буенча 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары исемлеге;
Жирлек бюджеты утэлеше турындагы карар белэн шулай ук жирлек 

бюджетыныц утэлеше турындагы карар ечен жирлек Советыныц муниципаль 
хокукый актларында билгелэнгэн башка курсэткечлэр дэ раслана.

VI Булек. МУНИЦИПАЛЬ ФИНАНС КОНТРОЛЕ

63 Статья. Муниципаль финанс контролен гамэлгэ ашыручы органнар

1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук менэсэбэтлэрен жайга сала 
торган хокукый актлар, жирлек бюджетыннан физик затларга бутэн тулэулэр 
буенча гавами норматив йеклэмэлэр Иэм йеклэмэлэр, шулай ук муниципаль 
контрактлар, шартнамэлэр (килешулэр) шартларын утэуне тээмин иту 
максатларында гамэлгэ ашырыла.

2. Тышкы муниципаль финанс контроле-жирлекнец контроль-хисап 
органнары эшчэнлеге.

3. Эчке муниципаль финанс контроле-жирлекнец башкарма хакимияте органы 
булып торучы муниципаль финанс контроле органыныц контроль эшчэнлеге.

4. Алдан тикшеру авыл жирлеге бюджетын утэу барышында бюджет 
бозуларны кисэту Иэм булдырмау максатларында башкарыла.

5. Алга таба контроль аныц утэлешенец законлылыгын, исэп-хисапныц 
дереслеген билгелэу максатыннан жирлек бюджетыныц утэлеше нэтижэлэре 
буенча башкарыла.

64 Статья. Бюджет бозулары ечен жаваплылык

Бюджет бозулары ечен жаваплылык Россия Федерациясе бюджет 
законнарында билгелэнгэн нигезлэр буенча Иэм тэртиптэ башкарыла.
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