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                           № 79/ИК-п номерлы 

Чираттагы финанс һәм план чорына  

Буа муниципаль районы бюджеты  

проектын төзү тәртибе турында 

 

Буа муниципаль районы Уставының 79 статьясына таянып, Буа муниципаль 

районы Башкарма комитеты  

                                                    КАРАР БИРӘ: 

 

1. Буа муниципаль районының чираттагы елга һәм план чорына бюджет 

проектын төзүнең кушымтада бирелгән Нигезләмәсен расларга.  

2. Чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджеты 

проектын төзегәндә түбәндәгеләрне билгеләргә: 

а) әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән Нигезләмәнең, 5 пунктында 

каралган график,  муниципаль районның Башкарма комитеты белән килештереп, 

Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы тарафыннан,  финанс елының 

15 июненнән дә соңга калмыйча, раслана; 

 б) бюджет ассигнованиеләрен бүлү, Буа муниципаль районының чыгым 

йөкләмәләре күләме һәм (яисә) структурасы буенча, Нигезләмәнең 3 пунктындагы 

"б" һәм "г" пунктчаларында, 8 пунктында, 12 пункттагы "б" пунктчасында, икенче 

абзацында каралган бюджет ассигнованиеләренең иң чик күләмнәренең проектлары 

буенча тиешле тәкъдимнәр муниципаль район бюджеты акчаларын баш бүлүчеләр 

һәм Буа муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы тарафыннан төзелә. 

3. Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2008 елның 10 июнендәге 

150 номерлы «Чираттагы финанс елына һәм план чорына Буа муниципаль районы 

бюджеты проектын төзү тәртибе турында»гы карарын үз көчен югалткан дип 

танырга.   

4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Татарстан Республикасы Буа 

муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы»  МКУ рәисе А.Р. Әюповка йөкләргә.  

 

 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль  

районы Башкарма комитеты җитәкчесе                                                Р.Р. Камартдинов                                                          

 

 

 

 

 

Буа шәһәре 



Татарстан Республикасы  

Буа муниципаль районы  

Башкарма комитетының    

 «13» март 2020 елның  

 79  ИК-п  номерлы карары  

белән расланган 

 

ЧИРАТТАГЫ ФИНАНС ЕЛЫНА ҺӘМ ПЛАН ЧОРЫНА БУА 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛӘМӘ 
 

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

 

1. Буа муниципаль районы Башкарма комитеты( алга таба- Башкарма комитет) 

чираттагы финанс елына һәм план чорына Буа муниципаль районы бюджеты 

проектын төзегәндә:  

а) чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль районның бюджет һәм 

салым сәясәтенең төп юнәлешләрен эшли һәм хуплый; 

б) чираттагы финанс елына муниципаль район икътисады эшчәнлегенең сценар 

шартларын, чираттагы финанс елына муниципаль районның социаль-икътисади 

үсешен фаразлауның төп параметрларын, чираттагы финанс елына һәм план чорына 

муниципаль районның социаль-икътисади үсеш фаразын эшли һәм хуплый.; 

в) чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджетының 

төп характеристикаларын, шулай ук муниципаль районның гамәлдәге һәм кабул 

ителә торган чыгым йөкләмәләрен үтәүгә бюджет ассигнованиеләре күләмен 

хуплый; 

г) чираттагы финанс елында һәм план чорында муниципаль районның кабул 

ителә торган чыгым йөкләмәләрен үтәүгә бюджет ассигнованиеләрен бүлүне 

хуплый; 

д) Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы белән берлектә, 

чираттагы финанс елыннан һәм план чорыннан башлап, муниципаль район бюджеты 

акчалары хисабына тормышка ашыру өчен тәкъдим ителә торган, озак сроклы 

максатчан программалар концепциясен һәм проектларын, расланган озак сроклы 

максатчан программаларга үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәрне карый, озак 

сроклы максатчан программаларга кертелмәгән муниципаль милекнең капиталь 

төзелеш объектларына муниципаль район бюджетыннан бюджет инвестицияләрен 

әзерләү һәм гамәлгә ашыру турында Башкарма комитет һәм баш бүлүчеләрнең 

актлары проектларын карый; 

е) муниципаль район бюджетыннан озак сроклы максатчан программаларга һәм 

бюджет инвестицияләренә кагылышлы өлешендә кабул ителә торган йөкләмәләрне 

үтәү өчен муниципаль район бюджетының бюджет ассигнованиеләре күләмен 

билгеләү буенча тәкъдимнәр кертә;  



ж) озак вакытка исәпләнгән максатчан программалар концепциясен раслый, 

муниципаль район бюджеты хисабына тормышка ашырыла торган озак сроклы 

максатчан программаларны раслый һәм аларга үзгәрешләр кертә;   

з) чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджеты 

турындагы карар проектын һәм аның белән бергә бирелә торган документлар һәм 

материалларны Буа муниципаль районы Советына кертү өчен хуплый.  

2. Буа муниципаль районының финанс-бюджет палатасы чираттагы финанс 

елына һәм план чорына муниципаль район бюджеты проектын, шул исәптән, 

эшләүне оештыра һәм төзи: 

а) чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджет һәм салым сәясәтенең төп 

юнәлешләре проектын эшли;  

б) муниципаль район бюджетының төп характеристикаларын проектлый, шулай 

ук гамәлдәге һәм кабул ителә торган чыгым йөкләмәләрен үтәү өчен муниципаль 

район бюджетының бюджет ассигнованиеләре күләмен исәп-хисаплауны гамәлгә 

ашыра; 

в) муниципаль районның чыгым йөкләмәләре реестрын алып бара;  

г) муниципаль район бюджетының бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру 

тәртибен һәм методикасын билгели; 

д) муниципаль район бюджеты акчаларын баш бүлүчеләрнең (алга таба - баш 

бүлүчеләр) муниципаль районның чыгым йөкләмәләре күләмен һәм (яки) 

структурасын үзгәртү белән бәйле муниципаль хокукый актлар проектларына 

бәяләмәләр һәм тәкъдимнәр әзерли;  

е) Башкарма комитетка кабул ителә торган чыгым йөкләмәләрен үтәү өчен 

муниципаль район бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бүлү буенча 

тәкъдимнәр (бәяләмәләр, тәкъдимнәр) тәкъдим итә, Башкарма комитет карарлары 

нигезендә чираттагы финанс елында һәм план чорында кабул ителә торган чыгым 

йөкләмәләрен үтәү өчен муниципаль район бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен бүлү проектын эшли; 

ж) баш бүлүчеләргә муниципаль район бюджетының бюджет 

ассигнованиеләренең иң чик күләмнәре (иң чик күләмнәре) проектларын әзерли һәм 

җибәрә;  

з) муниципаль район бюджетының чыгым йөкләмәләре реестрын һәм бюджет 

ассигнованиеләрен тиешле баш бүлүчеләр буенча нигезләүләрне әзерләү белән 

методик җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра һәм баш бүлүчеләр тарафыннан 

муниципаль район бюджетының чыгым йөкләмәләре реестрларын һәм бюджет 

ассигнованиеләрен бирү тәртибен билгели;; 

и) муниципаль район бюджеты керемнәренең Баш администраторлары һәм 

муниципаль район бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары белән берлектә муниципаль район бюджеты керемнәрен 

классификацияләү статьялары һәм муниципаль район бюджеты кытлыгын 



финанслау чыганаклары буенча фараз әзерли; 

к) баш бүлүчеләр белән берлектә, җирлекләрнең җирле үзидарә органнары 

белән берлектә муниципаль район бюджетыннан бюджетара трансфертларны бүлү 

өчен беренчел күрсәткечләрне тикшерә һәм гамәлгә ашыра;  

л) муниципаль бурыч алулар программалары проектларын, чираттагы финанс 

елына һәм план чорына муниципаль гарантия программалары проектларын эшли; 

м) агымдагы финанс елына муниципаль район бюджетының көтелгән үтәлешен 

бәяләүне гамәлгә ашыра;  

н) чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджеты 

турында карар проектын, шулай ук күрсәтелгән проект белән бер үк вакытта Буа 

муниципаль районы Советына тапшырылырга тиешле документларны һәм 

материалларны формалаштыра һәм Башкарма комитетка тапшыра. 

3. Чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджеты 

проектын төзегәндә баш бүлүчеләр: 

а) муниципаль район бюджеты акчаларын тиешле баш бүлүчеләргә каралган 

бюджет ассигнованиеләре исәбеннән үтәлергә тиешле чыгым йөкләмәләре реестрын 

алып бара һәм аларны Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына 

тапшыралар;  

б) Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына чираттагы финанс 

елына һәм план чорының беренче елына бюджет ассигнованиеләрен бүлүгә 

үзгәрешләр кертү һәм план чорының икенче елына бюджет ассигнованиеләрен 

бюджет чыгымнары классификациясенең тиешле баш бүлүчеләргә, бүлекләренә, 

бүлекчәләренә, максатчан статьяларына һәм чыгымнары төрләре буенча бүлү 

буенча тәкъдимнәр, шулай ук Башкарма комитетка озак сроклы муниципаль 

максатчан программаларга һәм муниципаль район бюджетыннан бюджет 

инвестицияләренә кагылышлы өлешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр тапшыралар; 

в) тиешле баш бүлүчеләр буенча бюджет ассигнованиеләрен нигезләүнең 

Финанс-бюджет палатасына тапшыралар; 

г) чираттагы финанс елына һәм план чорының беренче елына муниципаль 

районның чыгым йөкләмәләре күләмен һәм (яисә) структурасын үзгәртү, план 

чорының икенче елына муниципаль районның чыгым йөкләмәләре күләме һәм 

(яисә) структурасы, шул исәптән озак сроклы муниципаль максатчан программалар 

концепциясе һәм проектлары, шулай ук муниципаль район бюджетыннан бюджет 

инвестицияләрен әзерләү һәм гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр һәм расланган озак 

сроклы муниципаль һәм ведомство максатчан программаларын тормышка ашыру 

өчен бюджет ассигнованиеләрен үзгәртү буенча тәкъдимнәр әзерлиләр;   

д) озак сроклы максатчан программаларны һәм ведомство максатчан 

программаларын гамәлгә ашыру турында хисаплар, шулай ук озак сроклы максатчан 

программаларга кертелмәгән капиталь төзелеш объектларына муниципаль район 

бюджетыннан бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашыру турында хисаплар төзи;   



е) Буа муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына чираттагы финанс 

елына һәм план чорына Буа муниципаль районы бюджеты турында карар проектына 

аңлатма язуын әзерләү өчен кирәкле эшчәнлек өлкәсе мәсьәләләре буенча 

тәкъдимнәр тапшыралар.   

4. Муниципаль район бюджеты проектын төзегәндә муниципаль район 

бюджеты керемнәренең баш администраторлары һәм муниципаль район бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары, Буа муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасы белән муниципаль район бюджеты керемнәренең 

тиешле төрләре (төрләре) һәм муниципаль район бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары буенча муниципаль район бюджетына керемнәр күләмнәренең 

фаразын эшлиләр һәм килештерәләр.    

 

II. МУНИЦИПАЛЬ РАЙОННЫҢ ЧИРАТТАГЫ ФИНАНС ЕЛЫНА ҺӘМ ПЛАН 

ЧОРЫНА  БЮДЖЕТ ПРОЕКТЫН ТӨЗҮНЕҢ ТӨП ЭТАПЛАРЫ 

 

5. Буа муниципаль районының финанс-бюджет палатасы, Башкарма комитет 

белән килештереп, агымдагы финанс елның 15 июненә кадәр, муниципаль район 

бюджеты проектын төзегәндә эшләнә торган карарлар, документлар һәм 

материаллар проектларын әзерләү һәм карау графигын раслый.  

6. Башкарма комитет агымдагы финанс елның 15 июненә кадәр: 

а) агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына һәм план чорының беренче 

елында муниципаль районның социаль-икътисадый үсешенең төгәлләштерелгән 

фаразын карый; 

б) чираттагы финанс елыннан яисә план чорыннан башлап гамәлгә ашыру өчен 

тәкъдим ителә торган озак сроклы максатчан программалар концепциясен раслый. 

7. Баш бүлүчеләр агымдагы елның 10 июненә кадәр Буа муниципаль 

районының Башкарма комитетына һәм Финанс-бюджет палатасына озак сроклы 

максатчан программаларга кертелмәгән капиталь төзелеш объектларына чираттагы 

финанс елыннан яисә бюджет инвестицияләренең план чорыннан башлап әзерләү 

һәм гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр җибәрә. 

8. Баш бүлүчеләр агымдагы елның 1 июленә кадәр Буа муниципаль районының 

Башкарма комитетына һәм Финанс-бюджет палатасына план чорының чираттагы 

финанс елына һәм (яисә) план чорының беренче елында муниципаль районның 

чыгым йөкләмәләре күләмен һәм (яисә) структурасын үзгәртү буенча тәкъдимнәр 

һәм озак сроклы максатчан программалар проектлары белән бәйле өлешнең икенче 

елына муниципаль районның чыгым йөкләмәләре күләме һәм (яисә) структурасы 

буенча тәкъдимнәр, расланган озак сроклы максатчан программаларга һәм 

муниципаль район бюджетыннан бюджет инвестицияләрен әзерләү һәм гамәлгә 

ашыру турында башка норматив хокукый актларга (карарларга) үзгәрешләр кертү 

буенча тәкъдимнәр җибәрә. 

9. Башкарма комитет агымдагы финанс елның 1 июленә кадәр карый: 

а) муниципаль районның чираттагы финанс елына һәм план чорына социаль-



икътисадый үсеш фаразының сценарий шартлары һәм төп параметрлары; 

б) чираттагы финанс елына һәм план чорына салым сәясәтенең төп 

юнәлешләре; 

в) чираттагы финанс елыннан яисә план чорыннан башлап муниципаль 

районның гамәлдәге чыгым йөкләмәләрен кыскарту (структураны үзгәртү) 

тәкъдимнәрен; 

г) муниципаль район бюджетын формалаштыруның шартларын һәм төп 

бурычларын билгеләүче бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре, күрсәтелгән бюджет 

керемнәренең һәм чыгымнарының күләмен һәм структурасын фаразлана торган 

үзгәрешләр, муниципаль район бюджетының баланслылыгы, кабул ителә торган 

муниципаль районның чыгым йөкләмәләрен үтәүгә бюджет ассигнованиеләрен 

гомуми (чикле) күләме һәм аның белән бергә бүлү; 

д) муниципаль район бюджетыннан озак сроклы максатчан программаларга 

кертелмәгән капиталь төзелеш объектларына бюджет инвестицияләрен әзерләү һәм 

гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр. 

10. Башкарма комитет агымдагы финанс елның 15 сентябренә кадәр: 

а) чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль район бюджетының 

төп характеристикаларын раслый; 

б) муниципаль районның кабул ителә торган чыгымнар йөкләмәләрен үтәүгә 

муниципаль район бюджетының бюджет ассигнованиеләренең гомуми (иң чик) 

күләмен бүлүне хуплый; 

в) чираттагы финанс елыннан (план чорыннан) башлап гамәлгә ашыру өчен 

тәкъдим ителә торган озак сроклы максатчан программаларны, шулай ук расланган 

озак сроклы максатчан программаларга кертелә торган үзгәрешләрне раслый; 

г) муниципаль район бюджетыннан озак сроклы максатчан программаларга 

кертелмәгән капиталь төзелеш объектларына бюджет инвестицияләрен әзерләү һәм 

гамәлгә ашыру турында актлар (актларга үзгәрешләр кертә); 

д) муниципаль район бюджеты турында карар проектын әзерләү өчен кирәкле 

башка карарлар кабул итә. 

11. Башкарма комитет агымдагы финанс елның 10 ноябреннән дә соңга 

калмыйча,  Буа муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына һәм план 

чорына бюджеты турында карар проектын, шулай ук Буа муниципаль районы 

Советына күрсәтелгән карар проекты белән бергә кертелергә тиешле документларны 

һәм материалларны карый һәм аны агымдагы елның 15 ноябреннән дә соңга 

калмыйча, Буа муниципаль районы Советы каравына кертә. 

 

III. МУНИЦИПАЛЬ РАЙОННЫҢ ЧИРАТТАГЫ ФИНАНС ЕЛЫНА ҺӘМ ПЛАН 

ЧОРЫНА БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫНЫҢ БЮДЖЕТ ТУРЫНДАГЫ 

КАРАРЫ ПРОЕКТЫН ӘЗЕРЛӘҮ 

  



 

12. Буа муниципаль районының финанс-бюджет палатасы: 

а) агымдагы елның 1 августына кадәр җирлекләрнең финанс органнарына 

җирлекләр бюджетларына бюджетара трансфертлар исәпләрен үткәрү өчен 

башлангыч күрсәткечләр җибәрә; 

агымдагы финанс елның 1 августына кадәр ул билгеләнгән тәртиптә җирлекләр 

бюджетларына бюджетара трансфертлар исәпләү өчен чыгыш күрсәткечләрен 

тикшерә; 

б) Агымдагы елның 15 июленә кадәр баш бүлүчеләргә юллый: 

икенче елда план чорының гамәлдәге чыгым йөкләмәләрен үтәүгә һәм план 

чорының беренче елында гамәлдәге чыгым йөкләмәләрен үтәүгә муниципаль район 

бюджетының иң чик бюджет ассигнованиеләре күләмнәрен проектлауга һәм 

проектлауга муниципаль район бюджетының иң чик чыгымнар күләмнәрен 

проектлауга; 

чираттагы финанс елында һәм план чорында кабул ителә торган чыгым 

йөкләмәләрен үтәүгә муниципаль район бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

башкарма комитеты карарлары нигезендә бүлүне проектлау. 

13. Агымдагы финанс елның 15 сентябренә кадәр: 

а) баш бүлүчеләр Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына 

Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын баш бүлүчеләргә, муниципаль район 

бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләренә, бүлекчәләренә, максатчан 

статьяларына һәм чыгымнар төрләренә (озак сроклы муниципаль максатчан 

программалар һәм капиталь төзелеш объектлары буенча бюджет ассигнованиеләрен 

бүлүгә кагылышлы өлешендә, - шулай ук башкарма комитетка), бюджет 

йөкләмәләренең планлы реестрларына һәм тиешле баш күрсәтмә бирүчеләрне 

бюджет ассигнованиеләрен нигезләү буенча үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр, 

тиешле төп күрсәтмә ясаучыларны алып баруга кертелгән мәсьәләләр өлешендә 

муниципаль район бюджеты турындагы карар проектына аңлатма язуы тәкъдим итә; 

б) муниципаль район бюджеты керемнәренең баш администраторлары һәм 

муниципаль район бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына 

бюджет керемнәре классификациясенең тиешле төрләре (төрләре) һәм муниципаль 

район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча исәп-хисапларны 

тапшыралар. 

14. Агымдагы финанс елының 1 октябренә кадәр Башкарма комитет Буа 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына муниципаль районның 

социаль-икътисади үсеш фаразының төгәлләштерелгән төп параметрларын тәкъдим 

итә. 

15. Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы агымдагы финанс 

елының 1 ноябренә кадәр Башкарма комитетка Буа муниципаль районы Советының 

чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджеты турындагы карары проектын, 



шулай ук әлеге проект белән бер үк вакытта Буа муниципаль районы Советына 

тапшырылырга тиешле документлар һәм материаллар тапшыра. 

 

 

 

 

 

 

 
 


