
 

 

 

 



  Совет карарына кушымта  

25.03.2020 ел.N 6    

 

 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Лҽке авыл җирлеге 

муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турында нигезлҽмҽ  

 

1 бүлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр  

 

1 статья. Бюджет процессының хокукый нигезе  

 

1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында» Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 

елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Лҽке авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлеге Уставы, шулай ук Россия Федерациясе бюджет законнарының башка 

нормалары нигезендҽ эшлҽнгҽн, Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге 

бюджеты проектын чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына) төзү һҽм карау нигезлҽрен һҽм тҽртибен (алга таба - җирлек бюджеты) 

билгели, җирлек бюджетының үтҽлешен, аның үтҽлешен тикшереп торуны, 

бюджет хисабын, тышкы тикшерүне, бюджет хисабын, тышкы карауны һҽм 

раслауны билгели. 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган терминнар һҽм төшенчҽлҽр ҽлеге 

статьяның 1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн норматив хокукый актларда да шул ук 

ҽһҽмияттҽ кулланыла. 

 

  2 статья. Җирлек бюджетының хокукый формасы  

 

1. Авыл җирлеге бюджеты һҽм аның үтҽлеше турындагы хисап Лҽке авыл 

җирлеге муниципаль берҽмлеге Советының (алга таба - җирлек Советы) карары 

рҽвешендҽ эшлҽнҽ һҽм раслана. 

 

2. Җирлек советы бюджеты турында карар уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кул 

куелганнан соң 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми бастырып чыгарылырга 

(халыкка җиткерелергҽ) тиеш. 

 

 3 статья. Бюджет классификациясе  

 

1. Җирлек бюджетын төзү һҽм үтҽү, бюджет хисабын төзү Россия 

Федерациясендҽ билгелҽнгҽн бюджет классификациясе нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

2. Россия Федерациясе бюджетлары керемнҽрен классификациялҽү, Россия 

Федерациясе бюджетлары чыгымнарын классификациялҽү, Россия Федерациясе 

бюджетлары кытлыкларын финанслау чыганакларын классификациялҽү, гавами-



хокукый берҽмлеклҽр операциялҽрен классификациялҽү өлешендҽ Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетлары өчен бердҽм булып тора. 

 

3. Бюджет керемнҽренең баш администраторларының исемлеге һҽм кодлары 

җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары белҽн раслана. 

 

Җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽр исемлеге, чыгымнарның 

ведомство структурасы составында, җирлек советы карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

Бюджетның максатчан статьялары һҽм чыгымнары төрлҽре исемлеге һҽм 

кодлары чыгымнарның ведомство структурасы составында җирлек бюджеты 

турында җирлек Советы карары белҽн яисҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ раслана  

 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының статьялары һҽм төрлҽре 

исемлеге, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын раслаганда, җирлек 

бюджеты турында җирлек Советы карары белҽн раслана. 

 

 4 статья. Бюджет процессы принциплары һҽм этаплары  

 

1. Җирлектҽге бюджет процессы Россия Федерациясенең бюджет системасы 

принципларына нигезлҽнҽ.  

 

2. Бюджет процессының төп этаплары булып тора: 

1) җирлек бюджеты проектын төзү; 

2) җирлек бюджетын карау һҽм раслау; 

3) җирлек бюджеты үтҽлеше; 

4) җирлек бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тоту; 

5) бюджет исҽбен гамҽлгҽ ашыру; 

6) бюджет хисабын төзү, тышкы тикшерү, карау һҽм раслау. 

 

 5 статья. Бюджет процессында катнашучылар һҽм аларның бюджет вҽкалҽтлҽре  

 

1. Бюджет процессында катнашучылар булып торалар: 

1) муниципаль берҽмлек башлыгы; 

2) җирлек Советы; 

3) Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты (алга таба - 

Башкарма комитет); 

4) Лҽке авыл җирлегенең Ревизия комиссиясе (алга таба-Ревизия 

комиссиясе); 

5) бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бүлүчелҽр; 

6) бюджет керемнҽре баш администраторлары, администраторлары; 

7) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары, 

администраторлары; 

8) бюджет акчаларын алучылар. 

 



2. Муниципаль берҽмлек башлыгы Лҽке авыл җирлеге (алга таба -

җирлек)муниципаль берҽмлегенең бюджет, салым һҽм бурыч сҽясҽтен билгели  

 

3. Җирлек советы: 

1) җирлек бюджетын һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапны карый һҽм 

раслый; 

2) җирлекнең үсеш планнарын һҽм программаларын кабул итҽ, аларның 

үтҽлеше турында отчетлар раслый; 

3) җирлек бюджеты чыгымнарының муниципаль минималь социаль 

стандартларын һҽм башка нормативларын раслый; 

4) җирле салымнар һҽм җыемнар кертҽ, алар буенча ставкалар күлҽмен 

билгели һҽм салымнар һҽм җыемнар турындагы законнарда билгелҽнгҽн хокуклар 

чиклҽрендҽ аларны түлҽү буенча ташламалар бирҽ; 

5) бурыч алулар максатлары, формалары, суммалары турында карарлар кабул 

итҽ; 

6) җирлек бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тота; 

7) заказларны урнаштыру турында Россия Федерациясе законнары, җирлек 

уставы һҽм җирлекнең башка муниципаль хокукый актлары нигезендҽ 

муниципаль заказны формалаштыру, урнаштыруны тҽэмин итү, үтҽү һҽм 

үтҽлешен контрольдҽ тоту тҽртибен билгели; 

8) юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 

индивидуаль эшкуарларга, физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 

җитештерүчелҽргҽ субсидиялҽр бирү тҽртибен һҽм шартларын билгели; 

9) җирлек бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тотучы органнарның хокукый 

статусын формалаштыра һҽм билгели; 

10) үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ гамҽлгҽ ашыручы депутатларның, җирле 

үзидарҽнең сайланулы органнары ҽгъзаларының, җирле үзидарҽнең сайланулы 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, муниципаль унитар 

предприятиелҽр һҽм муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен 

түлҽү күлҽмнҽрен һҽм шартларын билгели; 

11)  башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра  

 

1) Башкарма комитет җитҽкчесе: 

а) җирлек бюджеты проектын төзүне, җирлек бюджеты үтҽлешен, шул 

исҽптҽн җирлек бюджеты керемнҽрен җыюны тҽэмин итҽ; 

б) җирлек Советы раславына җирлек бюджеты турындагы карар проектын 

һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапны тҽкъдим итҽ; 

в) Башкарма комитетның финанс ресурслары белҽн эш итҽ; 

г) Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендҽ җирлек бюджеты 

үтҽлеше өчен җаваплы; 

д) җирлек бюджетына муниципаль бурыч алулар җҽлеп итү турында 

шартнамҽлҽр, шулай ук җирлек бюджеты акчаларын бирү турында шартнамҽлҽр 

төзи; 

е) җирлек Советына җирлекнең социаль-икътисади үсеш планнарын һҽм 

программаларын раслау, аларның үтҽлеше турындагы хисапларны раслау 



турында җирлек Советы карарлары проектларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертҽ; 

ж) җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бару тҽртибен билгели; 

з) Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге бюджеты алдында акчалата 

йөклҽмҽлҽр буенча бурычларны бетерү тҽртибен билгели; 

и) Башкарма комитет тарафыннан финанс тикшерүе формаларын һҽм 

тҽртибен билгели; 

к) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителгҽн муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн 

башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

2) Башкарма комитет: 

а) җирлек бюджеты проектын төзүне, җирлек бюджеты үтҽлешен гамҽлгҽ 

ашыра; 

б) җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасын төзи һҽм төгҽллҽштерҽ; 

в) җирлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бара; 

г) җирлек бюджеты проектын һҽм җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы 

хисапны төзү өчен кирҽкле материалларны баш бүлүчелҽр, алар белҽн эш 

итүчелҽр һҽм алучылардан ала; 

е) принципалның финанс торышына анализ ясый; 

ж) муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып баруны гамҽлгҽ ашыра; 

з) җирлек бюджеты акчаларын алучыларның бюджет акчалары белҽн 

операциялҽре, җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторларының акчалары белҽн, шулай ук бюджет кредитларын, бюджет 

инвестициялҽрен һҽм муниципаль гарантиялҽрне алучыларның бюджет 

акчаларын бүлеп бирү, алу, максатчан файдалану һҽм кире кайтару шартларын 

үтҽүне финанс контролен гамҽлгҽ ашыра; 

1) җирлек бюджеты чаралары белҽн операциялҽр башкара; 

к) җирлек бюджеты үтҽлеше турында хисап төзи; 

л) җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽрдҽн, бүлүчелҽрдҽн, 

алучылардан җирлек бюджеты акчаларын файдалану турында хисапларны һҽм 

ҽлеге акчаларны алу, күчерү, күчерү һҽм куллану белҽн бҽйле башка 

мҽгълүматларны билгелҽнгҽн формалар буенча бирүне талҽп итү хокукына ия; 

м) кредит оешмаларыннан җирлек бюджеты акчалары белҽн операциялҽр 

турында мҽгълүмат ала; 

н) бюджет процессының тиешенчҽ үтҽлмҽве турында кисҽтүлҽр чыгара.  

о) үз карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽр исемлеген 

төзи; 

п) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитын баш бүлүчелҽр, бүлүчелҽр һҽм алучылар 

өчен билгели; 

р) бюджет ассигнованиелҽрен һҽм (яисҽ) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын 

бюджет акчаларын баш бүлүчелҽргҽ җиткерү тҽртибен билгели; 

1) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, Федераль салым хезмҽте, 

Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарҽсе, Сарман 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы белҽн бюджет мҽсьҽлҽлҽре 

буенча үзара хезмҽттҽшлекне гамҽлгҽ ашыра; 



т) җирлекнең социаль-икътисади үсешенҽ агымдагы анализ ясый; 

у) Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисадый 

үсеше фаразын эшлҽүдҽ катнаша; 

ф) җирлекнең җыелма финанс балансын фаразлауда катнаша; 

х) адреслы инвестицион программаны төзүдҽ катнаша; 

ц) капиталь төзелеш өчен акча бүлеп бирү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ; 

ч) банк гарантиясенең ышанычлылыгын (ликвидлылыгын) бҽялҽү тҽртибен, 

юридик зат йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү ысулы буларак бирелҽ торган 

поручительстволарны билгели; 

ш) субсидиялҽрнең максатчан кулланылышын контрольдҽ тотуны тҽэмин итҽ  

щ) Россия Федерациясе Бюджет законнары, Татарстан Республикасы 

законнары, җирлек уставы, башка муниципаль хокукый актлар, шулай ук ҽлеге 

Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

5. Ревизия комиссиясе: 

1) җирлек бюджеты үтҽлешен контрольдҽ тота; 

2) җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерли; 

3) җирлек бюджеты проектына, озак сроклы максатчан программаларга һҽм 

бюджет мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ муниципаль хокукый актларга экспертиза 

үткҽрҽ; 

4) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителгҽн муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн 

башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

6. Бюджет акчаларын баш бүлүче: 

 

1) бюджет акчаларын файдалануның нҽтиҗҽлелеген, адреслылыгын һҽм 

максатчан характерын үзе раслаган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитлары нигезендҽ тҽэмин итҽ; 

2)үз карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽр исемлеген 

төзи; 

3) расланган бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет ассигнованиелҽре 

чиклҽрендҽ үтҽлергҽ тиешле чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бара; 

4) җирлек бюджетының тиешле чыгымнарын планлаштыра, бюджет 

ассигнованиелҽрен нигезли; 

5) бюджет язмасын төзи, раслый һҽм алып бара, бюджет ассигнованиелҽрен, 

ведомство карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽр буенча 

бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бүлҽ һҽм җирлек бюджетының тиешле өлешен 

үти; 

6) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча 

тҽкъдимнҽр кертҽ; 

7) җыелма бюджет язмасын формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр 

кертҽ; 

8) казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның 

ведомство буйсынуындагы бюджет сметаларын раслау тҽртибен билгели; 



9) муниципаль биремнҽр төзи һҽм раслый; 

10) субвенциялҽр, бюджетара субсидиялҽр һҽм билгелҽнгҽн башка 

субсидиялҽр алучыларның үтҽлешен контрольдҽ тотуны тҽэмин итҽ  

11) үз эшчҽнлеге өлкҽсендҽ ведомство финанс контролен оештыра һҽм 

гамҽлгҽ ашыра; 

12) бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет хисабын формалаштыра; 

13) муниципаль берҽмлек исеменнҽн аңа буйсынган бюджет акчаларын 

алучыларның акчалата йөклҽмҽлҽре буенча җавап бирҽ; 

14) судта муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль берҽмлек дҽгъвалары 

буенча җавап бирүче вҽкиле буларак чыгыш ясый: 

а) җирле үзидарҽ органнарының яисҽ ҽлеге органнарның вазыйфаи 

затларының законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмау) нҽтиҗҽсендҽ, ведомствога каравы 

буенча, шул исҽптҽн законга яки башка хокукый актка туры килми торган җирле 

үзидарҽ органнары актларын бастырып чыгару нҽтиҗҽсендҽ, физик затка яисҽ 

юридик затка китерелгҽн зыянны каплау турында; 

б) аның акчалата йөклҽмҽлҽрен үтҽү өчен үзенҽ буйсынган бюджет 

акчаларын алучыга җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽндҽ 

аның казна учреждениесе булып торучы бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 

җитмҽгҽндҽ тапшырыла торган бюджет йөклҽмҽлҽре; 

в) Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектына, муниципаль 

берҽмлеккҽ башка дҽгъвалар буенча, алар буенча Федераль закон нигезендҽ 

тиешле гавами-хокукый берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен Россия Федерациясе Бюджет 

законнары нигезендҽ федераль бюджет, Россия Федерациясе субъекты бюджеты, 

муниципаль берҽмлек бюджеты акчаларын баш бүлүченең вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыручы орган тҽкъдим итҽ. 

 

15) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

7. Бюджет акчаларын бүлүче: 

 

1) җирлек бюджетының тиешле чыгымнарын планлаштыра; 

2) бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын ведомство 

карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм (яки) бүлүчелҽр буенча бүлҽ һҽм 

җирлек бюджетының тиешле өлешен үти; 

3) бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ бюджет язмасын формалаштыру һҽм 

үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ; 

4) бюджет акчаларын тиешле баш бүлүче тарафыннан билгелҽнгҽн очракта 

һҽм тҽртиптҽ бюджет акчаларын баш бүлүченең үз карамагындагы аерым бюджет 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

8. Җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторы: 

 

1) җирлек бюджеты керемнҽре администраторлары исемлеген төзи; 



2) җирлек бюджеты проектын һҽм (яки) урта сроклы финанс планын төзү 

өчен кирҽкле белешмҽлҽр тапшыра; 

3) касса планын төзү һҽм алып бару өчен белешмҽлҽр бирҽ; 

4) җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторының бюджет хисабын 

формалаштыра һҽм тапшыра; 

5) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

9. Бюджет керемнҽре администраторы: 

 

1) исҽп-хисапның дөреслегенҽ, бюджетка, пеняларга һҽм алар буенча 

штрафларның тулы һҽм үз вакытында башкарылуына исҽп-хисап ясауны, исҽпкҽ 

алуны һҽм контрольне гамҽлгҽ ашыра; 

2) бюджетка түлҽүлҽр, пенялар һҽм штрафлар буенча бурычларны түлҽтүне 

гамҽлгҽ ашыра; 

3) бюджетка, пеняларга һҽм штрафларга артык түлҽнгҽн (түлҽттерелгҽн) 

түлҽүлҽрне, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган өчен 

процентларны һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентларны кире 

кайтару турында карар кабул итҽ һҽм Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыру өчен Федераль казначылык 

органына йөклҽмҽ бирҽ; 

 

4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түлҽүлҽр исҽбе 

(төгҽллҽштерү) турында карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык органына 

хҽбҽрнамҽ бирҽ; 

5) бюджет керемнҽренең баш администраторы билгелҽгҽн очракта һҽм 

тҽртиптҽ җирлек бюджеты керемнҽренең баш администраторына җирлек 

бюджеты керемнҽренең тиешле баш администраторы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру өчен кирҽкле белешмҽлҽр һҽм бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра; 

6) физик һҽм юридик затлар тарафыннан дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

өчен, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽрен 

формалаштыру чыганагы булган башка түлҽүлҽрне түлҽү өчен кирҽкле 

мҽгълүматны, билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ, дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр 

турында Дҽүлҽт мҽгълүмат системасына бирҽ;  

7) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

10. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторы: 

 

1) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының үзенҽ буйсынучы 

администраторлары исемлеген төзи; 

2) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне 



һҽм түлҽүлҽрне планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра; 

3) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын түлҽү өчен бүлеп 

бирелгҽн ассигнованиелҽрне куллануның адреслылыгын һҽм максатчан 

характерын тҽэмин итҽ; 

4) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының ведомство буйсынуындагы 

администраторларына бюджет ассигнованиелҽрен бүлҽ һҽм җирлек бюджетының 

тиешле өлешен үти; 

5) үз эшчҽнлеге өлкҽсендҽ ведомство финанс контролен оештыра һҽм гамҽлгҽ 

ашыра; 

6) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторының бюджет хисабын формалаштыра. 

 

11. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы: 

 

1) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне 

һҽм түлҽүлҽрне планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра; 

2) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары бюджетына керүнең 

тулылыгын һҽм үз вакытында керүен контрольдҽ тота; 

 

3) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджетка 

керүне һҽм бюджеттан түлҽүлҽрне тҽэмин итҽ; 

4) бюджет хисабын формалаштыра һҽм тапшыра; 

5) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының тиешле баш 

администраторы тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ бюджет 

кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторының аерым бюджет 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра, аның карамагында булган бюджет кытлыгын 

финанслау чыганаклары баш администраторының аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыра; 

6) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

12. Бюджет акчаларын алучы: 

 

1) бюджет сметасын төзи һҽм башкара; 

2) бюджет йөклҽмҽлҽренең һҽм (яисҽ) бюджет ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ 

бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итҽ һҽм (яисҽ) үти; 

3) үзендҽ каралган бюджет ассигнованиелҽрен куллануның нҽтиҗҽлелеген, 

максатчан характерын тҽэмин итҽ; 

4) бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ (бүлүчегҽ) бюджет язмасын үзгҽртү 

буенча тҽкъдимнҽр кертҽ; 

5) бюджет исҽбен алып бара яисҽ килешү нигезендҽ ҽлеге вҽкалҽтне башка 

муниципаль учреждениегҽ (үзҽклҽштерелгҽн бухгалтериягҽ) тапшыра; 

6) бюджет акчаларын алучының бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ (бүлүчегҽ) 

тиешле бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра; 



7) Россия Федерациясе бюджет законнарында һҽм аның нигезендҽ кабул 

ителҽ торган муниципаль хокукый актларда, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 

билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра. 

 

 6 статья. Казна учреждениелҽренең хокукый хҽле үзенчҽлеклҽре  

 

1. Казна учреждениесе, ҽгҽр Россия Федерациясе законнарында башкача 

билгелҽнмҽгҽн булса, бюджет акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең) бюджет 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ органы карамагында тора. 

 

Бюджет акчаларын алучының аларга бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашырганда казна учреждениесенең үз карамагындагы бюджет акчаларын баш 

бүлүче (бүлүче) белҽн үзара хезмҽттҽшлеге нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла  

 

2. Казна учреждениесе эшчҽнлеген финанс ягыннан тҽэмин итү җирлек 

бюджеты һҽм бюджет сметасы нигезендҽ башкарыла. 

 

3. Казна учреждениесе, бары тик аның гамҽлгҽ кую документында каралган 

булса гына, керем китерҽ торган эшчҽнлекне башкара ала. Күрсҽтелгҽн 

эшчҽнлектҽн алынган керемнҽр җирлек бюджетына керҽ. 

 

4. Казна учреждениесе аңа туры китереп ачылган шҽхси счетлар аша бюджет 

чаралары белҽн операциялҽр башкара  

 

5. Казна учреждениесе тарафыннан бюджет акчалары хисабына үтҽлергҽ 

тиешле муниципаль контрактларны, башка шартнамҽлҽрне төзү һҽм түлҽү казна 

учреждениесенҽ җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ, ҽгҽр 

башкасы билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль берҽмлек исеменнҽн башкарыла  

 

Казна учреждениесе тарафыннан муниципаль контрактлар, башка 

шартнамҽлҽр төзегҽндҽ ҽлеге өлеш талҽплҽрен бозу аларны казна учреждениесе 

карамагында булган бюджет акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең) бюджет 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ органы дҽгъвасы буенча суд 

тарафыннан гамҽлдҽ түгел дип тану өчен нигез булып тора. 

 

6. Бюджет акчаларын алучы буларак казна учреждениесенҽ, бюджет 

акчаларын баш бүлүче (бүлүче) буларак, казна учреждениесе тарафыннан 

төзелгҽн муниципаль контрактлардан, башка килешүлҽрдҽн килеп чыга торган 

бюджет йөклҽмҽлҽренең элек җиткерелгҽн лимитларын киметкҽн очракта, казна 

учреждениесе Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар өчен заказлар урнаштыру 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ муниципаль контрактларның, 

башка килешүлҽрнең бҽясе һҽм (яки) күлҽме буенча яңа шартлар урнаштыруны 

тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

 

Муниципаль контрактның, башка килешүнең ягы казна учреждениесеннҽн 



бары тик муниципаль контрактның, башка килешүнең шартларын үзгҽртүгҽ 

турыдан-туры бҽйле фактта тотылган зыянны гына каплауны талҽп итҽргҽ 

хокуклы. 

 

7. Казна учреждениесенҽ аның акчалата йөклҽмҽлҽрен үтҽү өчен җиткерелгҽн 

бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽндҽ, мондый йөклҽмҽлҽр буенча 

муниципаль берҽмлек исеменнҽн тиешле казна учреждениесе карамагында булган 

бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле 

үзидарҽ органы җавап бирҽ. 

 

8. Казна учреждениесе судта гариза бирүче һҽм җавап бирүче буларак 

мөстҽкыйль чыгыш ясый. 

 

9. Казна учреждениесе башкарма документта күрсҽтелгҽн акчалата 

йөклҽмҽлҽрнең үтҽлешен тҽэмин итҽ  

 

10. Казна учреждениесе кредитлар (заемнар) алырга, кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

алырга хокуклы түгел. Казна учреждениесенҽ субсидиялҽр һҽм бюджет 

кредитлары бирелми. 

 

11. Ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽр, Россия Федерациясе Бюджет 

законнары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, җирле үзидарҽ органнарына (муниципаль 

органнарга) кагыла. 

 

 7 статья. Финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ органнары  

 

1. Финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы органнар булып тора; 

1) җирлек Советы; 

2) Ревизия комиссиясе; 

3) Башкарма комитет; 

4) бюджет акчаларын баш бүлүче; 

5) бюджет керемнҽренең баш администраторы; 

6) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторы. 

 

2. Авыл җирлеге Советы башкара: 

1) авыл җирлеге бюджеты турында җирлек Советы Карары проектын һҽм 

бюджет - финанс өлкҽсендҽ җирлек Советының башка карарлары проектларын 

тикшерү һҽм раслау барышында алдан тикшерү; 

2) агымдагы контроль-җирлек бюджеты турындагы карарның аерым 

мҽсьҽлҽлҽрен тикшерү барышында; 

3) килҽсе контроль - җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы отчетларны карау 

һҽм раслау барышында. 

 

3.Ревизия комиссиясе финанс контролен тормышка ашыра нигезендҽ  

 



4. Башкарма комитет тарафыннан финанс контролен гамҽлгҽ ашыру 

формалары һҽм тҽртибе билгелҽнҽ  

 

5. Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр бюджет акчаларын дөрес, максатчан, 

нҽтиҗҽле файдалануны тҽэмин итү өлешендҽ ведомство буйсынуындагы бюджет 

акчаларын бирүчелҽр (алучылар) артыннан финанс контролен гамҽлгҽ ашыралар. 

 

Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр субсидиялҽр, субвенциялҽрне аларны 

алучылар тарафыннан күрсҽтелгҽн акчаларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн шартлар һҽм 

максатлар нигезендҽ куллануны тикшереп торалар. 

 

Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр ведомство карамагындагы бюджет 

акчаларын һҽм муниципаль унитар предприятиелҽрне тикшерергҽ хокуклы. 

 

6. Бюджет керемнҽренең баш администраторлары керемнҽр белҽн идарҽ итү 

функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру буенча бюджет керемнҽре администраторлары 

тарафыннан финанс контролен гамҽлгҽ ашыралар. 

 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

ведомство буйсынуында булган администраторлар тарафыннан бюджет 

кытлыгын финанслау чыганакларын каплау буенча бюджеттан касса түлҽүлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруны финанс контролен гамҽлгҽ ашыралар. 

 

Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары 

ведомство буйсынуындагы бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторларына тикшерүлҽр үткҽрергҽ хокуклы. 

 

 8 статья. Җирлек бюджеты керемнҽре  

 

1. Җирлек бюджеты керемнҽренҽ салым керемнҽре, салым булмаган 

керемнҽр һҽм кире кайтарылмый торган керемнҽр керҽ. 

 

2. Җирлек бюджетына салымнар һҽм җыемнар турындагы Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ торган 

түбҽндҽге җирле салымнардан салым керемнҽре күчерелҽ: 

 

1) җир салымы-норматив буенча 100 процент; 

2) физик затлар мөлкҽтенҽ салым - норматив буенча 100 процент. 

 

3. Җирлек бюджетына федераль салымнардан һҽм җыемнардан, шулай ук 

Россия Федерациясенең бюджет законнары нигезендҽ региональ салымнардан 

салым керемнҽре күчерелҽ. 

 

58 статьяның 1 пункты нигезендҽ җирлек бюджетына федераль салымнардан 

һҽм җыемнардан, шул исҽптҽн махсус салым режимнарында каралган 



салымнардан салым керемнҽре күчерелҽ  

 

4. Җирле бюджетларның салым булмаган керемнҽре 41, 42, 46 һҽм 62 

статьялар нигезендҽ формалаша  

 

5. Җирлек советы карары белҽн җирле салымнар кертелҽ, алар буенча салым 

ставкалары билгелҽнҽ һҽм җирлек Советына салымнар һҽм җыемнар турында 

Россия Федерациясе законнары белҽн бирелгҽн хокуклар кысаларында җирле 

салымнар буенча салым ташламалары бирелҽ. 

 

6. Җирлек Советының җирле салымнар турындагы карарларга, җирлек 

Советының бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы, чираттагы финанс 

елында һҽм план чорында үз көченҽ кергҽн бюджет керемнҽрен үзгҽртүгҽ китерҽ 

торган карарларына үзгҽрешлҽр кертү турындагы карары җирлек советына 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында карар 

проекты кертелгҽнчегҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш. 

 

7. Авыл җирлеге Советының җирле салымнар турындагы карарына агымдагы 

финанс елы дҽвамында үз көченҽ керүне күздҽ тоткан үзгҽрешлҽр кертү бары тик 

агымдагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турындагы карарга 

тиешле үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта гына рөхсҽт ителҽ. 

 

8.Җирлек Советының Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларының керемнҽрен (чыгымнарын) үзгҽртүгҽ китерҽ торган җирлек 

Советы карарын җирлек Советына кертелгҽн көннҽн соң кабул ителгҽн салымнар 

һҽм җыемнар турындагы карарына үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан 

карарларында җирлек Советының күрсҽтелгҽн карарларының үз көченҽ керүе 

турында чираттагы финанс елыннан соң килүче елның 1 гыйнварыннан да соңга 

калмыйча нигезлҽмҽлҽр булырга тиеш. 

 

 

 9 статья. Җирлек бюджеты чыгымнары  

 

1. Җирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Россия Федерациясе 

законнарында билгелҽнгҽн дҽүлҽт хакимияте органнарының, Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының 

вҽкалҽтлҽрен чиклҽүгҽ бҽйле чыгым йөклҽмҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, 

аларны үтҽү Россия Федерациясе законнары, шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр 

нигезендҽ чираттагы финанс елында һҽм план чорында җирлек бюджеты 

акчалары исҽбеннҽн башкарылырга тиеш. 

 

2. Бюджет ассигнованиелҽренҽ ассигнованиелҽр керҽ: 

1) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү (эшлҽр башкару), шул исҽптҽн муниципаль 

ихтыяҗлар өчен товарлар китерүгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ 

муниципаль контрактлар өчен түлҽүгҽ ассигнованиелҽр; 



2) халыкны социаль тҽэмин итү; 

3) муниципаль учреждениелҽр булмаган юридик затларга бюджет 

инвестициялҽре бирү; 

4) юридик затларга (дҽүлҽт (муниципаль) учреждениелҽренҽ субсидиялҽрдҽн 

тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга - товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 

җитештерүчелҽргҽ субсидиялҽр бирү; 

5) бюджетара трансфертлар бирү; 

6) халыкара хокук субъектларына түлҽүлҽр, взнослар, түлҽүсез күчерүлҽр 

бирү; 

7) муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү; 

8) җирле үзидарҽ органнарының яисҽ бу органнарның вазыйфаи затларының 

законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмау) нҽтиҗҽсендҽ гражданга яисҽ юридик затка 

китерелгҽн зыянны каплау турында муниципаль берҽмлеккҽ карата дҽгъвалар 

буенча суд актларын үтҽү. 

 

3. Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ (эшлҽр башкаруга) бюджет 

ассигнованиелҽренҽ ассигнованиелҽр керҽ: 

1) казна учреждениелҽре функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү, шул исҽптҽн 

физик һҽм (яки) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү (эшлҽр башкару) 

буенча да; 

2) физик һҽм (яисҽ) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ (эшлҽр 

башкаруга) бҽйле норматив чыгымнарны каплауга субсидиялҽр бирүне дҽ кертеп, 

бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр бирү; 

3) муниципаль учреждениелҽр булмаган коммерциячел булмаган 

оешмаларга, шул исҽптҽн күрсҽтелгҽн оешмалар тарафыннан физик һҽм (яки) 

юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ (эшлҽр башкаруга) 

шартнамҽлҽр (килешүлҽр) нигезендҽ субсидиялҽр бирү; 

4) муниципаль милек объектларына (муниципаль унитар предприятиелҽрдҽн 

тыш) бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру; 

5) муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар сатып алу (казна учреждениесе 

функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү өчен бюджет ассигнованиелҽреннҽн тыш), шул 

исҽптҽн физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү 

максатларында. 

 

4. Муниципаль бирем үз эченҽ алырга тиеш: 

күрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽрнең (башкарыла торган эшлҽрнең) 

сыйфатын һҽм (яки) күлҽмен (эчтҽлеген) характерлаучы күрсҽткечлҽр; 

муниципаль биремнең үтҽлешен контрольдҽ тоту тҽртибе, шул исҽптҽн аны 

вакытыннан алда туктату шартлары һҽм тҽртибе; 

муниципаль биремнең үтҽлеше турындагы хисапка карата талҽплҽр. 

 

Физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ муниципаль 

йөклҽмҽ шулай ук үз эченҽ алырга тиеш: 

тиешле хезмҽтлҽрне кулланучылар булып торучы физик һҽм (яки) юридик 

затларның категориялҽрен билгелҽү; 



тиешле хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе; 

физик яки юридик затлар тарафыннан тиешле хезмҽт күрсҽтүлҽр өчен 

түлҽүгҽ иң чик бҽялҽр (тарифлар), ҽгҽр Россия Федерациясе законнарында аларны 

түлҽүле нигездҽ күрсҽтү каралган булса, яисҽ күрсҽтелгҽн бҽялҽрне (тарифларны) 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн очракларда билгелҽү тҽртибе. 

 

5. Муниципаль бурыч күрсҽткечлҽре муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ 

(эшлҽр башкаруга) бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру, казна 

учреждениесенең бюджет сметасын төзегҽндҽ, шулай ук муниципаль заданиене 

үтҽүгҽ бюджет яки автоном учреждение тарафыннан субсидиялҽр күлҽмен 

билгелҽү өчен бюджет проектларын төзегҽндҽ кулланыла. 

 

6. Муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ (эшлҽр башкаруга) муниципаль бурыч 

чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты расланган очракта 

(бюджет проектын төзегҽндҽ төгҽллҽштерергҽ мөмкин булган очракта) бер елга 

кадҽр, Башкарма комитет карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ төзелҽ. 

 

Муниципаль бирем бюджет һҽм автоном учреждениелҽр, шулай ук Башкарма 

комитет тарафыннан билгелҽнгҽн казна учреждениелҽре өчен төзелҽ. 

 

7. Муниципаль йөклҽмҽнең үтҽлешен финанс ягыннан тҽэмин итү җирлек 

бюджеты акчалары исҽбеннҽн Башкарма комитет карары белҽн билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

8. Казна учреждениелҽре функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү үз эченҽ ала: 

 

1) казна учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү, җирле үзидарҽ 

органнары хезмҽткҽрлҽренең, муниципаль вазыйфаларны билҽүче затларның, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, башка категория хезмҽткҽрлҽренең акчалата кереме 

(акчалата бүлҽк, эш хакы), хезмҽт шартнамҽлҽре (хезмҽт контрактлары, 

контрактлары) һҽм Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм муниципаль хокукый актлар нигезендҽ командировка һҽм башка 

түлҽүлҽр; 

2) муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар белҽн тҽэмин итү, эшлҽр башкару, 

хезмҽтлҽр күрсҽтү өчен түлҽү; 

3) Россия Федерациясе бюджет системасына салымнарны, җыемнарны һҽм 

башка мҽҗбүри түлҽүлҽрне түлҽү; 

4) үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырганда казна учреждениесе китергҽн зыянны 

каплау. 

 

9. Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерүгҽ, эшлҽр 

башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ заказлар урнаштыру Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ башкарыла. 

 

Бюджет акчаларын алучылар муниципаль контрактлар төземичҽ гамҽлгҽ 



ашырылган сатып алулар реестрын алып барырга тиеш. 

 

Муниципаль контрактлар төземичҽ гамҽлгҽ ашырылган сатып алулар 

реестрларында сатып алына торган товарларның, эшлҽр һҽм хезмҽт 

күрсҽтүлҽрнең кыскача исеме; тҽэминатчыларның, подрядчыларның һҽм 

хезмҽтлҽрне башкаручыларның атамасы һҽм урнашуы; сатып алу бҽясе һҽм 

датасы булырга тиеш. 

 

10. Җирлек Советының бюджет турындагы карарында бюджеттан акча бирү 

шартлары билгелҽнергҽ мөмкин, алар нигезендҽ мондый акчаларны бирү 

башкарма комитет карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Күрсҽтелгҽн бюджет ассигнованиелҽрен һҽм (яисҽ) бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитларын бюджет акчаларын баш бүлүчелҽргҽ җиткерү тҽртибе финанс органы 

тарафыннан билгелҽнҽ. 

 

Күрсҽтелгҽн тҽртипне раслаганчы, тиешле бюджет ассигнованиелҽрен һҽм 

(яисҽ) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бюджет акчаларын баш бүлүчелҽргҽ 

(бүлүчелҽргҽ) яисҽ алучыларга җиткерү рөхсҽт ителми. 

 

Ҽлеге өлештҽ күрсҽтелгҽн шартларның үтҽлешен контрольдҽ тоту бюджет 

акчаларын баш бүлүче тарафыннан башкарыла. 

 

11. Халыкны социаль тҽэмин итүгҽ бюджет ассигнованиелҽренҽ 

гражданнарга социаль түлҽүлҽр бирүгҽ яисҽ гражданнарга социаль ярдҽм 

чараларын гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнар файдасына товарлар, 

эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алуга бюджет ассигнованиелҽре керҽ. 

 

Халыкны социаль тҽэмин итү гавами норматив йөклҽмҽлҽр кабул итү юлы 

белҽн гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин. 

 

12. Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 

индивидуаль эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга - товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 

җитештерүгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бҽйле чыгымнарны яисҽ 

алынмаган керемнҽрне каплау максатларында түлҽүсез һҽм кире кайтарылмый 

торган нигездҽ бирелҽ. 

 

Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 

индивидуаль эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 

җитештерүчелҽргҽ - җирлек бюджеты турында җирлек Советы карарында һҽм 

аның нигезендҽ кабул ителҽ торган башкарма комитет карарларында каралган 

очракларда һҽм тҽртиптҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ. 

 

Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), 

индивидуаль эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 



җитештерүчелҽргҽ субсидиялҽр бирүне җайга салучы муниципаль хокукый 

актлар билгелҽнергҽ тиеш: 

 

1) субсидиялҽр алу хокукына ия юридик затларны (муниципаль 

учреждениелҽрдҽн тыш), индивидуаль эшкуарларны, физик затларны - товарлар, 

эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр җитештерүчелҽрне сайлап алу критерийлары һҽм 

категориялҽре; 

2) субсидиялҽр бирү максатлары, шартлары һҽм тҽртибе; 

3) аларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн шартлар бозылган очракта субсидиялҽрне 

кире кайтару тҽртибе. 

 

13. Җирлек бюджетында бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтү (эшлҽр башкару) белҽн бҽйле норматив чыгымнарны каплауга 

субсидиялҽр карала. 

 

Җирлек бюджетыннан бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ башка 

максатларга субсидиялҽр бирелергҽ мөмкин. 

 

Җирлек бюджетыннан күрсҽтелгҽн субсидиялҽр күлҽмен һҽм шартларын 

билгелҽү тҽртибе башкарма комитет карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

14. Җирлек Советы карарында җирлек бюджеты турындагы карарда 

муниципаль учреждениелҽр булмаган башка коммерцияле булмаган оешмаларга 

субсидиялҽр каралырга мөмкин. 

 

Җирлек бюджетыннан күрсҽтелгҽн субсидиялҽр күлҽмен билгелҽү һҽм бирү 

тҽртибе Башкарма комитет карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

15. Муниципаль милекнең капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре муниципаль 

учреждениелҽрнең һҽм муниципаль унитар предприятиелҽрнең төп чараларына 

капитал салулар рҽвешендҽ озак сроклы максатчан программалар, шулай ук 

Башкарма комитетның муниципаль хокукый актлары нигезендҽ яисҽ Башкарма 

комитет тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек бюджеты акчаларын баш 

бүлүчелҽрнең карарлары белҽн карала. 

 

Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽрен ҽзерлҽү һҽм гамҽлгҽ ашыру турында карарлар Башкарма 

комитет тарафыннан кабул ителҽ. 

 

Хуҗалык алып бару хокукына нигезлҽнгҽн муниципаль унитар 

предприятиегҽ бюджет инвестициялҽре бирү муниципаль унитар предприятиенең 

устав фондын дҽүлҽт (муниципаль) унитар предприятиелҽре турындагы 

законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ арттыруга китерҽ. 

 



Оператив идарҽ итү хокукына нигезлҽнгҽн муниципаль унитар 

предприятиегҽ, автоном һҽм бюджет учреждениесенҽ бюджет инвестициялҽре 

бирү оператив идарҽ итү хокукында булган төп чараларның, муниципаль унитар 

предприятиенең, автоном һҽм бюджет учреждениесенең бҽясен тиешле күлҽмдҽ 

арттыруга китерҽ. 

 

Ҽлеге өлешнең дүртенче абзацында күрсҽтелгҽн бюджет инвестициялҽрен 

бирү башкарма комитет карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Төп акчаларга капитал салу рҽвешендҽ муниципаль милек объектларына 

бюджет инвестициялҽре концессион килешүлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга 

мөмкин. 

 

Җирлек бюджеты турында һҽм (яисҽ) җыелма бюджет язмасында 

муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга 

бюджет ассигнованиелҽрен чагылдыру тҽртибе Башкарма комитетның 

муниципаль хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

 

Муниципаль милектҽге капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре бюджетара 

субсидиялҽр исҽбеннҽн финанслашу гамҽлгҽ ашырыла торган инвестиция 

проектлары нигезендҽ һҽр инвестиция проекты һҽм аңа туры килҽ торган 

чыгымнарның ведомство структурасы составында җирлек бюджеты турында 

җирлек Советы карары белҽн расланырга тиеш. 

 

Муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр 

булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирү нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла  

 

 10 статья. Резерв фонды  

 

1. Җирлек бюджетының чыгым өлешендҽ Башкарма комитетның резерв 

фондын булдыру күздҽ тотыла. 

 

2. Җирлек бюджетының чыгым өлешендҽ җирлек Советы һҽм җирлек 

Советы депутатларының резерв фондларын булдыру тыела. 

 

3. Башкарма комитетның резерв фонды күлҽме җирлек бюджеты турындагы 

карар белҽн билгелҽнҽ һҽм күрсҽтелгҽн карар белҽн расланган чыгымнарның 

гомуми күлҽменең өч процентыннан артмаска тиеш. 

 

4. Җирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв 

фондының бюджет ассигнованиелҽре Башкарма комитетның муниципаль 

хокукый актлары нигезендҽ файдаланыла. 

 



5. Җирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв 

фондының бюджет ассигнованиелҽреннҽн файдалану тҽртибе башкарма комитет 

карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

6. Башкарма комитетның резерв фондының бюджет ассигнованиелҽреннҽн 

файдалану турындагы хисап бюджет үтҽлеше турында квартал саен һҽм еллык 

хисапларга кушып бирелҽ. 

 

 11 статья. Җирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны гамҽлгҽ ашыру 

 

1. Чыгым йөклҽмҽлҽренең яңа төрлҽрен кабул итүгҽ бюджет 

ассигнованиелҽре бүлеп бирү яисҽ чыгым йөклҽмҽлҽренең гамҽлдҽге төрлҽрен 

үтҽүгҽ бюджет ассигнованиелҽрен арттыру, тиешле бюджет ассигнованиелҽрен 

бюджет турындагы карарга кертү шарты белҽн яисҽ агымдагы финанс елында, 

җирлек бюджетына өстҽмҽ түлҽүлҽрнең тиешле чыганаклары булганда һҽм (яисҽ) 

җирлек бюджеты чыгымнарының аерым статьялары буенча бюджет 

ассигнованиелҽре кыскартылганда, җирлек Советы карарына тиешле үзгҽрешлҽр 

керткҽннҽн соң, чираттагы финанс елы башыннан гына гамҽлгҽ ашырылырга 

мөмкин. 

 

 12 статья. Муниципаль берҽмлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре  

 

1. Муниципаль берҽмлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре нҽтиҗҽдҽ барлыкка килҽ: 

1) җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр һҽм федераль законнар нигезендҽ җирле 

үзидарҽ органнары хҽл итҽргҽ хокуклы башка мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль 

хокукый актлар кабул итү, шулай ук ҽлеге мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль 

берҽмлек (муниципаль берҽмлек исеменнҽн) шартнамҽлҽр (килешүлҽр) төзү; 

2) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан үзлҽренҽ тапшырылган аерым 

дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул итү; 

3) муниципаль казна учреждениелҽре тарафыннан муниципаль берҽмлек 

исеменнҽн шартнамҽлҽр (килешүлҽр) төзү. 

 

2. Муниципаль берҽмлекнең ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге беренче һҽм 

өченче пунктларында күрсҽтелгҽн чыгым йөклҽмҽлҽре җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан мөстҽкыйль билгелҽнҽ һҽм үз керемнҽре һҽм җирлек бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары исҽбенҽ үтҽлҽ. 

 

Ҽлеге статьяның 1 өлешендҽге икенче пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль 

берҽмлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре федераль законнар (Татарстан Республикасы 

законнары) нигезендҽ җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый 

актлары белҽн билгелҽнҽ, җирле бюджетларга бирелҽ торган субвенциялҽр 

исҽбеннҽн һҽм чиклҽрендҽ җирле бюджетларга 140 статьяда каралган тҽртиптҽ 

үтҽлҽ.  

 

3.Җирле үзидарҽ органнары, талҽплҽрне үтҽп, даими нигездҽ үз вҽкалҽтлҽрен 



гамҽлгҽ ашыручы депутатларның, җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, муниципаль учреждениелҽр 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте өчен түлҽү күлҽмнҽрен һҽм шартларын мөстҽкыйль 

билгели.  

 

4. Җирле үзидарҽ органнары башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле 

үзидарҽ органнары, дҽүлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ кермҽгҽн һҽм 

федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн аларның 

компетенциясеннҽн төшереп калдырылмаган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ бҽйле 

чыгым йөклҽмҽлҽрен бары тик үз финанс акчалары булганда гына (бюджетара 

трансфертлардан тыш) билгелҽргҽ һҽм үтҽргҽ хокуклы. 

 

5. Муниципаль берҽмлекнең чыгым йөклҽмҽлҽре реестры Башкарма комитет 

карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып барыла. 

 

 13 статья . Җирлек бюджеты кытлыгы 

  

1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына җирлек бюджеты 

кытлыгы, ҽлеге статьяның 2 өлешендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽп, җирлек 

советы карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

2. Җирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган түлҽүлҽрнең һҽм 

(яки) түлҽүлҽрнең өстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган 

күлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты керемнҽренең расланган еллык 

гомуми күлҽменең 10 проценттан артмаска тиеш. 

 

Җирлек советы карары белҽн муниципаль берҽмлек милкендҽге акциялҽр 

сатудан һҽм капиталда катнашуның башка рҽвешлҽреннҽн кергҽн керемнҽр 

кытлыгын финанслау чыганаклары составында җирлек советы карары белҽн 

расланган һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган 

акчалар кимү очрагында, җирлек бюджеты кытлыгы ҽлеге өлештҽ билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрдҽн артып китҽргҽ һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу 

счетларында калган акчалар күлҽме кимергҽ мөмкин. 

 

3. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап күрсҽткечлҽре буенча 

барлыкка килгҽн бюджет дефициты ҽлеге статьяның 2 өлешендҽ билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

 

 14 статья. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары  

 

1. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына 

кертелҽ: 

1) номиналь хакы Россия Федерациясе валютасында күрсҽтелгҽн муниципаль 

кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштырудан кергҽн акчалар һҽм аларны түлҽүгҽ 

җибҽрелгҽн акчалар арасында аерма; 



2) муниципаль берҽмлек тарафыннан кредит оешмаларының Россия 

Федерациясе валютасындагы җҽлеп ителгҽн һҽм түлҽнгҽн кредитлары арасындагы 

аерма; 

3) Россия Федерациясе валютасында муниципаль берҽмлек тарафыннан 

җирлек бюджетына һҽм Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан бирелгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма; 

4) тиешле финанс елы дҽвамында җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу 

счетларында калган акчаларны үзгҽртү; 

5) җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бүтҽн чыганаклары. 

 

2. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бүтҽн чыганаклары 

составы билгелҽнҽ  

 

3. Агымдагы финанс елы башына җирлек бюджеты акчаларының калган 

өлеше җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ торган күлҽмдҽ агымдагы финанс 

елында вакытлыча касса өзеклеклҽрен каплауга юнҽлдерелергҽ мөмкин. 

 

 15 статья. Муниципаль бурыч  

 

1. Муниципаль бурыч структурасы бурыч йөклҽмҽлҽренең ҽлеге статьяда 

билгелҽнгҽн төрлҽре буенча муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре төркемлегеннҽн 

тора. 

 

2. Муниципаль берҽмлекнең бурыч йөклҽмҽлҽре йөклҽмҽлҽр рҽвешендҽ 

булырга мөмкин: 

1) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр; 

2) Россия Федерациясе валютасында Россия Федерациясе бюджет 

системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка җҽлеп ителгҽн бюджет 

кредитлары; 

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннҽн чит ил валютасында җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары; 

4) муниципаль берҽмлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия 

Федерациясе валютасында җҽлеп ителгҽн кредитлар; 

5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль гарантиялҽргҽ; 

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе 

чит ил валютасында бирелгҽн муниципаль гарантиялҽргҽ; 

7) ҽлеге кодекс гамҽлгҽ кергҽнче барлыкка килгҽн һҽм муниципаль бурычка 

кертелгҽн бүтҽн бурыч йөклҽмҽлҽре буенча. 

 

2. Муниципаль бурыч күлҽменҽ кертелҽ: 

1) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы; 

2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан 

җирле бюджетка җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары буенча төп бурыч күлҽме; 

3) муниципаль берҽмлек тарафыннан алынган кредитлар буенча төп бурыч 

күлҽме; 



4) муниципаль гарантиялҽр буенча йөклҽмҽлҽр күлҽме; 

5) муниципаль берҽмлекнең түлҽнмҽгҽн бурыч йөклҽмҽлҽренең бүтҽн 

(күрсҽтелгҽннҽрдҽн тыш) күлҽме. 

 

Муниципаль берҽмлекнең бурыч йөклҽмҽлҽре кыска вакытлы (бер елдан 

кимрҽк), уртача сроклы (бер елдан биш елга кадҽр) һҽм озак сроклы (биш елдан 

алып 10 елга кадҽр) булырга мөмкин. 

 

3. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итү Башкарма комитет тарафыннан 

муниципаль хокукый актлар нигезендҽ башкарыла. 

 

4. Муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен исҽпкҽ алу һҽм теркҽү җирлекнең 

муниципаль бурыч кенҽгҽсендҽ башкарыла. 

 

Муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып бару башкарма комитетның финанс 

органы тарафыннан башкарыла. 

 

5. Муниципаль берҽмлек, ҽгҽр ҽлеге йөклҽмҽлҽр муниципаль берҽмлек 

тарафыннан гарантиялҽнмҽгҽн булса, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽрнең бурыч йөклҽмҽлҽре буенча 

җавап бирми. 

 

6. Муниципаль бурычның иң чик күлҽме, кире кайтарылмый торган 

түлҽүлҽрнең һҽм (яисҽ) түлҽүлҽрнең өстҽмҽ нормативлары буенча салым 

керемнҽренең расланган күлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты 

керемнҽренең расланган гомуми еллык күлҽменнҽн артмаска тиеш. 

 

7. Җирлек советы карары белҽн чираттагы финанс елыннан һҽм план 

чорының һҽр елыннан соң килүче елның 1 гыйнварына муниципаль бурычның иң 

югары чиге билгелҽнҽ, ул муниципаль гарантиялҽр буенча бурычның иң югары 

чиген күрсҽтеп исҽп-хисап күрсҽткеченнҽн тора. 

 

8. Чираттагы финанс елында һҽм план чорында җирлек бюджеты турында 

җирлек Советы карары белҽн расланган чираттагы финанс елында һҽм план 

чорында муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү чыгымнарының иң чик күлҽме, 

хисап финанс елында җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисап күрсҽткечлҽре 

буенча, җирлек бюджеты чыгымнары күлҽменең 15 процентыннан артмаска тиеш, 

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелҽ торган 

субвенциялҽр исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла торган чыгымнар күлҽменнҽн тыш.  

 

9. Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына җирлек бюджеты 

турында җирлек Советы карары белҽн, ҽлеге статьяның 8 өлешендҽ билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрне үтҽп, муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү чыгымнары күлҽме 

билгелҽнҽ. 

 



10. Муниципаль берҽмлекнең Россия Федерациясе валютасында муниципаль 

гарантиялҽр буенча бурыч йөклҽмҽлҽре муниципаль гарантиялҽрне туктатуга 

нигез булып торучы вакыйгалар (хҽллҽр) килгҽндҽ тулысынча туктатылган дип 

санала һҽм күрсҽтелгҽн вакыйгалар (хҽллҽр) килеп җитү (һөҗүм итү турында 

белешмҽлҽр алу) дҽрҽҗҽсе буенча муниципаль бурычтан төшереп калдырыла.  

 

11. Ҽлеге статьяның 10 өлешендҽ күрсҽтелгҽн сроклар үткҽннҽн соң, 

Башкарма комитетның муниципаль бурычтан Россия Федерациясе валютасында 

белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽрен төшереп калдыру турында карары 

чыгарыла. 

 

12. Муниципаль бурычны исҽптҽн төшерү Россия Федерациясе валютасында 

белдерелгҽн муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча муниципаль бурыч 

күлҽмен җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларында исҽптҽн төшерү 

суммасын чагылдырмыйча гына, аларны исҽптҽн төшерү суммасына киметү юлы 

белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 

13. Ҽлеге статьяның 10-12 өлешлҽренең гамҽлдҽ булуы кредит килешүлҽре 

буенча йөклҽмҽлҽргҽ, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, башка 

муниципаль берҽмлеклҽр алдында муниципаль бурыч йөклҽмҽлҽренҽ кагылмый. 

 

 16 статья  Муниципаль бурыч алулар гамҽлгҽ ашыру  

 

1. Муниципаль бурыч алуларны (алга таба - бурыч алулар) гамҽлгҽ ашыру 

хокукы Башкарма комитетка бирелҽ. 

 

2. Россия Федерациясе субъектының эчке Дҽүлҽт бурыч алулары һҽм 

муниципаль эчке бурыч алулар Россия Федерациясе субъекты бюджеты һҽм 

җирле бюджет кытлыгын финанслау, шулай ук Россия Федерациясе субъектының 

һҽм муниципаль берҽмлекнең бурыч йөклҽмҽлҽрен түлҽү, финанс елы дҽвамында 

Россия Федерациясе субъекты бюджеты һҽм җирле бюджет счетларында калган 

акчаларны тулыландыру максатларында гамҽлгҽ ашырыла. 

 

3. Җирле бюджетка акча җҽлеп итү күлҽмнҽре чираттагы финанс елына һҽм 

план чорына Россия Федерациясе субъектының эчке һҽм тышкы бурыч алулары 

программалары чираттагы финанс елына һҽм план чорына (чираттагы финанс 

елына һҽм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке һҽм тышкы 

бурыч алулар программалары белҽн билгелҽнҽ) һҽм тиешле финанс елында 

акчаларны җҽлеп итүнең гомуми суммасы җирле бюджет кытлыгын финанслауга 

җибҽрелҽ торган акчаларның гомуми суммасыннан һҽм җирле бюджет турында 

тиешле финанс елына расланган муниципаль берҽмлекнең бурыч йөклҽмҽлҽрен 

түлҽү күлҽмнҽреннҽн, ҽлеге Кодексның 103 һҽм 104 статьялары нигезлҽмҽлҽрен 

исҽпкҽ алып, артмаска тиеш. 

 

4. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына (чираттагы финанс елына) 



муниципаль эчке бурыч алулар программасы чираттагы финанс елында һҽм план 

чорында (чираттагы финанс елында) гамҽлгҽ ашырыла һҽм (яисҽ) түлҽнгҽн 

тиешле бурыч йөклҽмҽлҽре төрлҽре буенча (чираттагы финанс елында) 

муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннҽн тора. 

 

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең бурыч алулар 

программасы чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты 

турындагы карарга кушымта булып тора. 

 

17 статья. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмиссиясе 

 

1. Алгы финанс елына һҽм план чорының яисҽ муниципаль кыйммҽтле 

кҽгазьлҽрнең чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елында (чираттагы 

финанс елына) һҽм план чорының  һҽр елында Россия Федерациясе субъекты 

дҽүлҽт хакимиятенең югары башкарма органы, муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы тарафыннан Россия Федерациясе субъектының эчке һҽм 

тышкы бурычының югары чиклҽре, муниципаль эчке бурыч турындагы закон 

(карар) белҽн билгелҽнгҽн тиешенчҽ Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт 

хакимиятенең югары башкарма органы, муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы тарафыннан билгелҽнҽ. 

 

 

 18 статья . Муниципаль гарантиялҽрне бирү  

 

1. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге исеменнҽн гарантиялҽр җирлек 

Советының бюджет турындагы карарында күрсҽтелгҽн муниципаль 

гарантиялҽрнең гомуми суммасы чиклҽрендҽ Башкарма комитет тарафыннан 

бирелҽ. 

 

2. Муниципаль гарантия принципалның бенефициар каршында шартнамҽдҽн 

яки башка килешүдҽн (төп йөклҽмҽдҽн) килеп чыккан акчалата йөклҽмҽлҽрен 

тиешенчҽ үтҽүне тҽэмин итҽ. 

 

3. Россия Федерациясе субъектының финанс органы, муниципаль 

берҽмлекнең финанс органы бирелгҽн гарантиялҽрне, алар буенча муниципаль 

бурычны арттыру, принципалларны тулысынча йҽ өченче затлар тарафыннан 

үтҽү, принципал йөклҽмҽлҽренең нинди дҽ булса өлешендҽ тулы күлҽмдҽ яисҽ 

принципал йөклҽмҽлҽренең нинди дҽ булса өлешендҽ туктатылу, гарантиялҽр 

белҽн тҽэмин ителгҽн принципал йөклҽмҽлҽренең яисҽ принципал 

йөклҽмҽлҽренең нинди дҽ булса өлешендҽ, шулай ук муниципаль гарантиялҽрдҽ 

билгелҽнгҽн башка очракларда муниципаль бурычны киметүне исҽпкҽ алып бара. 

 

4. Россия Федерациясе дҽүлҽт гарантиялҽре, Россия Федерациясе 

субъектының дҽүлҽт гарантиялҽре, Россия Федерациясе валютасындагы 

муниципаль гарантиялҽр программасы чираттагы финанс елында һҽм план 



чорында бирелҽ торган Россия Федерациясе дҽүлҽт гарантиялҽре, Россия 

Федерациясе субъектының дҽүлҽт гарантиялҽре, Россия Федерациясе 

субъектының дҽүлҽт гарантиялҽре, Россия Федерациясе валютасындагы 

муниципаль гарантиялҽр исемлегеннҽн тора: 

1) гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары), категориялҽре (төркемнҽре) һҽм 

(яисҽ) принципалларның һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча гарантиялҽр күлҽмен 

күрсҽтеп гарантиялҽү юнҽлешлҽре (максатлары); 

2) гарантиялҽрнең гомуми күлҽме; 

3) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу (булмау); 

4) гарантиялҽрне бирү һҽм үтҽүнең башка шартлары. 

 

Россия Федерациясе дҽүлҽт гарантиясе Россия Федерациясе дҽүлҽт 

гарантиясе белҽн тҽэмин ителҽ торган йөклҽмҽлҽр белдерелгҽн валютада бирелҽ 

һҽм үтҽлҽ. 

 

Күрсҽтелгҽн гарантиялҽр Россия Федерациясе валютасында муниципаль 

гарантиялҽр программасы составында расланган очракта гына гамҽлгҽ 

ашырылырга тиеш. 

 

Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы 

җирлек бюджеты турындагы карарга кушымта булып тора. 

 

 2 бүлек. Җирлек бюджеты проектын төзү һҽм карау  

  

19 статья. Җирлек бюджеты проектын төзү нигезлҽре  

1. Җирлек бюджеты проекты чыгым йөклҽмҽлҽрен финанс белҽн тҽэмин итү 

максатларында җирлекнең социаль-икътисади үсешен фаразлау нигезендҽ төзелҽ. 

 

2. Җирлек бюджеты проекты өч елга (чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына) төзелҽ һҽм раслана. 

 

Ҽгҽр җирлек бюджеты проекты чираттагы финанс елына төзелҽ һҽм раслана 

икҽн, Башкарма комитет уртача сроклы финанс планын эшли һҽм раслый. 

 

3. Җирлек бюджеты проектын төзү тҽртибе һҽм сроклары Башкарма комитет 

карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

4. Җирлек бюджеты проекты халык алдында тыңлауларда җирлек Советы 

карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ фикер алышырга тиеш. Халык алдында 

тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре буенча тҽкъдимнҽр эшлҽнҽ, алар нигезендҽ Башкарма 

комитетның финанс органы җирлек бюджеты проектын эшлҽп бетерҽ. 

 

 

 20 статья. Җирлек бюджеты проектын төзү өчен кирҽкле белешмҽлҽр  

 



1. Җирлек бюджеты проектын үз вакытында һҽм сыйфатлы төзү 

максатларында Башкарма комитетның финанс органы башка финанс 

органнарыннан, шулай ук дҽүлҽт хакимиятенең башка органнарыннан, җирле 

үзидарҽ органнарыннан кирҽкле белешмҽлҽр алырга хокуклы. 

 

2. Җирлек бюджеты проектын төзү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ: 

1) Россия Федерациясе Президентының Бюджет юлламасында; 

2) Татарстан Республикасы Президенты юлламасы; 

3) җирлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразлары; 

4) бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре. 

 

 21 статья. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең социаль-икътисади үсеш 

фаразы  

 

1. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы кимендҽ өч елга эшлҽнҽ. 

 

2. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы ел саен Башкарма комитет 

карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшлҽнҽ. 

 

3. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы Башкарма комитет 

тарафыннан җирлек бюджеты проектын җирлек Советына кертү турында карар 

кабул итү белҽн бер үк вакытта хуплана. 

 

4. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең социаль-икътисадый 

үсеше фаразы план чорының параметрларын төгҽллҽштерү һҽм план чорының 

икенче елы параметрларын өстҽү юлы белҽн эшлҽнҽ. 

 

Җирлекнең социаль-икътисади үсеш фаразына аңлатма язуында фараз 

параметрларын нигезлҽү, шул исҽптҽн, фаразланган үзгҽрешлҽрнең сҽбҽплҽрен 

һҽм факторларын күрсҽтеп, элек расланган параметрлар белҽн чагыштыру 

китерелҽ. 

 

5. Җирлек бюджеты проектын төзү яки карау барышында җирлекнең 

социаль-икътисади үсеш фаразын үзгҽртү җирлек бюджеты проектының төп 

характеристикаларын үзгҽртүгҽ китерҽ. 

 

 22 статья. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең уртача вакытка финанс 

планы 

 

1. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең уртача сроклы финанс 

планы ел саен Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне үтҽп, 

ел саен эшлҽнҽ һҽм раслана.  

 

Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең уртача сроклы финанс планы 

күрсҽткечлҽре һҽм җирлек бюджеты проектының төп күрсҽткечлҽре бер-берсенҽ 



туры килергҽ тиеш. 

 

2. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең расланган уртача вакытка 

исҽплҽнгҽн финанс планы түбҽндҽге параметрларны үз эченҽ алырга тиеш: 

1) җирлек бюджеты керемнҽренең һҽм чыгымнарының фаразланыла торган 

гомуми күлҽме; 

2) бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр буенча бюджет ассигнованиелҽре 

күлҽмнҽре (бүлекчҽлҽр, максатчан статьялар һҽм чыгымнар классификациясе 

чыгымнары төрлҽре); 

3) бюджет кытлыгы (профицит) ; 

4) Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ 

торган елның 1 гыйнварына муниципаль бурычның иң югары чиге. 

 

Башкарма комитет тарафыннан Лҽке авыл җирлеге муниципаль 

берҽмлегенең уртача сроклы финанс планының өстҽмҽ күрсҽткечлҽрен раслау 

каралырга мөмкин. 

 

3. Муниципаль берҽмлекнең уртача сроклы финанс планы күрсҽткечлҽре 

индикатив характерга ия һҽм чираттагы финанс елына һҽм план чорына Лҽке авыл 

җирлеге муниципаль берҽмлегенең уртача сроклы финанс планын эшлҽгҽндҽ һҽм 

раслаганда үзгҽртелергҽ мөмкин. 

 

4. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең уртача сроклы финанс 

планы план чорына күрсҽтелгҽн план параметрларын төгҽллҽштерү һҽм план 

чорының икенче елына параметрлар өстҽү юлы белҽн эшлҽнҽ. 

 

5. Лҽке авыл җирлеге муниципаль берҽмлегенең уртача сроклы финанс 

планы проектына аңлатма язуында урта сроклы финанс планы параметрларын 

нигезлҽү, шул исҽптҽн аларны, планлаштырылган үзгҽрешлҽрнең сҽбҽплҽрен 

күрсҽтеп, элек хупланган параметрлар белҽн чагыштыру китерелҽ. 

 

 23 статья. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру  

 

1. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру финанс органы билгели торган 

методика нигезендҽ һҽм тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

2. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру гамҽлдҽге һҽм кабул ителҽ 

торган йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ бюджет ассигнованиелҽре буенча аерым гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

3. Физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ бюджет 

ассигнованиелҽрен планлаштыру чираттагы финанс елына (чираттагы финанс 

елына һҽм план чорына) муниципаль заданиене, шулай ук аның хисап финанс 

елында һҽм агымдагы финанс елында үтҽлешен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. 

 



 24 Статья. Озак вакытлы максатчан программалар  

 

1. Җирлек бюджеты акчалары хисабына тормышка ашырыла торган озак 

вакытлы максатчан программалар (ярдҽмче программалар) Башкарма комитет 

карары белҽн раслана. 

 

Озак сроклы максатчан программаларны гамҽлгҽ ашыру сроклары Башкарма 

комитет карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ. 

 

Озак сроклы максатчан программаларны эшлҽү турында карарлар кабул итү, 

шулай ук аларны формалаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибе Башкарма комитет 

карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

2. Озак сроклы максатчан программаларны (ярдҽмче программаларны) 

гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре күлҽме, башкарма комитетның 

хокукый акты нигезендҽ бюджет чыгымнарының һҽр программасы (ярдҽмче 

программасы) буенча бюджет чыгымнарының ведомство структурасы составында 

җирлек бюджеты турында карар белҽн раслана. 

 

Чираттагы финанс елыннан башлап финансланырга тҽкъдим ителҽ торган 

озак сроклы максатчан программалар Башкарма комитет карары белҽн җирлек 

бюджеты турындагы карар проекты кертелгҽнчегҽ кадҽр бер айдан да соңга 

калмыйча расланырга тиеш. 

 

3. Һҽр озак сроклы максатчан программа буенча ел саен аны тормышка 

ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү үткҽрелҽ. Озак сроклы максатчан программаны 

тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү тҽртибе һҽм критерийлары Башкарма 

комитет карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

Озак сроклы максатчан программаны тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген 

бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан җирлек 

бюджеты турындагы карар проекты кертелгҽнчегҽ кадҽр бер айдан да соңга 

калмыйча, чираттагы финанс елыннан башлап программаны тормышка ашыруга 

бюджет ассигнованиелҽрен кыскарту яки аны вакытыннан алда туктату турында 

карар кабул ителергҽ мөмкин. 

 

Ҽлеге карар кабул ителгҽн очракта һҽм җирлек бюджетында муниципаль 

контрактлар программаларын үтҽү йөзеннҽн төзелгҽн муниципаль контрактлар 

булганда, муниципаль контрактлардан килеп чыга торган чыгым йөклҽмҽлҽрен 

үтҽүгҽ бюджет ассигнованиелҽре карала. 

 

 25 статья. Ведомство максатчан программалары  

 

1. Җирлек бюджетында ведомство максатчан программаларын гамҽлгҽ 

ашыруга бюджет ассигнованиелҽре каралырга мөмкин, аларны эшлҽү, раслау һҽм 



гамҽлгҽ ашыру башкарма комитет карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

 26 статья. Муниципаль юл фондлары  

 

1. Муниципаль юл фонды акчалары җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын 

проектлауга, төзүгҽ, реконструкциялҽүгҽ, капиталь ремонтлауга һҽм карап тотуга, 

шулай ук күп фатирлы йортларның ишегалды территориялҽрен, җирлектҽге 

күпфатирлы йортларның ишегалды территориялҽренҽ керү юлларын капиталь 

ремонтлауга һҽм ремонтлауга юнҽлтелҽ. 

 

2. Муниципаль юл фонды акчаларыннан файдалану җирлек советы карары 

белҽн расланган бюджет ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ, бюджет акчаларының 

нҽтиҗҽлелеге һҽм нҽтиҗҽлелеге принцибыннан чыгып башкарыла. 

 

Агымдагы финанс елында файдаланылмый торган муниципаль юл 

фондының бюджет ассигнованиелҽре чираттагы финанс елында муниципаль юл 

фондының бюджет ассигнованиелҽрен арттыруга юнҽлдерелҽ. 

3. Муниципаль юл фондын формалаштыру һҽм куллану тҽртибе җирлек 

Советы карары белҽн билгелҽнҽ. 

 

 27 статья. Җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары проектында карау 

һҽм раслау өчен бирелҽ торган күрсҽткечлҽр составы  

 

1. Җирлек Советының бюджет турындагы карарында бюджетның төп 

характеристикалары булырга тиеш, аларга бюджет керемнҽренең гомуми күлҽме, 

чыгымнарның гомуми күлҽме, бюджет дефициты (процифит) керҽ. 

 

2. Бюджет турында карар белҽн билгелҽнҽ: 

1) бюджет керемнҽренең баш администраторлары исемлеге; 

2) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары 

исемлеге; 

3) чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорына) 

чыгымнарның ведомство структурасында бюджетлар чыгымнары 

классификациясенең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары һҽм 

чыгымнар төрлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү; 

4) гавами норматив йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелҽ торган бюджет 

ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме; 

5) Чираттагы финанс елында (чираттагы финанс елында һҽм план чорында) 

Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына башка 

бюджетлардан алына торган һҽм (яисҽ) бирелҽ торган бюджетара трансфертлар 

күлҽме; 

6) Чираттагы финанс елына һҽм план чорының беренче елына бюджет 

расланган очракта шартлы рҽвештҽ раслана торган (расланган) чыгымнарның 

гомуми күлҽме план чорының беренче елына бюджет чыгымнарының гомуми 



күлҽменең кимендҽ 2,5 проценты күлҽмендҽ, план чорының икенче елына бюджет 

чыгымнарының гомуми күлҽменең кимендҽ 5 проценты күлҽмендҽ; 

7) бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 96 статьяда билгелҽнгҽн  

8) Чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр 

елына) килҽ торган елның 1 гыйнварына муниципаль эчке бурычның иң югары 

чиге, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча бурычның иң югары чиген 

күрсҽтеп, муниципаль бурычның иң югары чиге; 

9) җирлек бюджетының билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽре  

 

3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет расланган очракта, 

җирлек Советының бюджет турындагы карары проекты расланган бюджетның 

план чорының параметрларын үзгҽртү һҽм аларга бюджет проектының план 

чорының икенче елы параметрларын өстҽү юлы белҽн раслана. 

 

Җирлек бюджетының план чорының параметрларын үзгҽртү җирлек Советы 

карарлары нигезендҽ башкарыла. 

 

Җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы күрсҽткечлҽрен 

үзгҽртү расланган бюджет ассигнованиелҽрен арттыру яисҽ кыскарту яисҽ 

ведомство структурасына бюджет ассигнованиелҽрен өстҽмҽ максатчан статьялар 

һҽм (яисҽ) тиешле бюджет чыгымнары төрлҽре буенча кертү юлы белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

 3 бүлек. Җирлек бюджетын карау һҽм раслау  

 

28 статья. Җирлек советының авыл җирлеге Советы каравына авыл җирлеге 

бюджеты турындагы карары проектын кертү  

1. Җирлек советының авыл җирлеге бюджеты турындагы карары проекты 

Башкарма комитет тарафыннан җирлек Советы карарлары белҽн билгелҽнгҽн 

срокларда, лҽкин агымдагы елның 15 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча, түбҽндҽге 

документлар һҽм материаллар белҽн бер үк вакытта авыл җирлеге Советы 

каравына кертелҽ: 

1) Бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре; 

2) агымдагы финанс елының узган чорында социаль-икътисадый үсешнең 

якынча йомгаклары һҽм агымдагы финанс елында көтелүче социаль-икътисадый 

үсеш нҽтиҗҽлҽре; 

3) социаль-икътисадый үсеш фаразы; 

4) урта сроклы финанс планы проекты; 

5) бюджет проектына аңлатма язуы; 

6) Чираттагы финанс елы азагына (чираттагы финанс елы азагына һҽм план 

чорының һҽр елы азагына) муниципаль бурычның иң югары чиге; 

7) Чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорына) 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы проекты); 

8) Чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорына) 

муниципаль гарантиялҽр программалары проектлары; 



9) агымдагы финанс елына бюджетның көтелгҽн үтҽлешен бҽялҽү; 

10) күрсҽтелгҽн бюджет сметаларына карата җирлек Советы тарафыннан 

тҽкъдим ителгҽн, күрсҽтелгҽн органнарның бюджет сметалары, Башкарма 

комитетның финанс органы белҽн каршылыклар барлыкка килгҽн очракта, 

тапшырыла; 

11) озак вакытлы максатчан программалар исемлеге; 

12) башка документлар һҽм материаллар. 

 

 29 статья. Җирлек бюджеты турында карар проектын карау һҽм аны раслау 

тҽртибе  

 

1. Башкарма комитет тарафыннан җирлек бюджеты турындагы карар 

проектын җирлек Советы каравына керткҽннҽн соң ике эш көне эчендҽ 

муниципаль берҽмлек Башлыгы аны җирлек Советының бюджет буенча даими 

комиссиясенҽ (алга таба-Комиссия) җибҽрҽ . 

 

2. Җирлек Советы комиссиясе ҽлеге проект алганнан соң өч эш көне эчендҽ 

тапшырылган документларның һҽм материалларның Россия Федерациясе бюджет 

законнарына туры килүе турында бҽялҽмҽ ҽзерли. 

 

3. Муниципаль берҽмлек башлыгы, җирлек Советы комиссиясе бҽялҽмҽсе 

нигезендҽ, җирлек Советы каравына җирлек бюджеты турындагы карар проектын 

кабул итү яки аны эшлҽп бетерү өчен Башкарма комитетка кире кайтару турында 

карар кабул итҽ. 

 

4. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирҽкле документлар 

һҽм материаллар белҽн Башкарма комитет тарафыннан эшлҽп бетерергҽ 

алынганнан соң биш эш көне эчендҽ җирлек Советына тҽкъдим ителергҽ тиеш. 

 

5. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты, җирлек Советына кертелгҽн 

көннҽн алып өч эш көне эчендҽ, искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр кертү өчен, шулай ук 

бҽялҽмҽ ҽзерлҽү өчен ревизия комиссиясенҽ муниципаль берҽмлек Башлыгы 

тарафыннан җибҽрелҽ. 

 

6. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты авыл җирлеге Советы 

тарафыннан чираттан тыш тҽртиптҽ карау календарена кертелҽ. 

 

7. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты буенча гариза язу хокукына 

һҽм аны җирлек Советында карау барышында Башкарма комитет җитҽкчесе, яисҽ 

алар вҽкалҽт биргҽн вазыйфаи затлар ия. 

 

8. Җирлек Советы комиссиялҽре җирлек бюджеты турында карар проектын 

карыйлар һҽм аның буенча бҽялҽмҽлҽр, төзҽтмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр ҽзерлилҽр.  

 

9. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын карау нҽтиҗҽлҽре буенча 



җирлек Советы комиссиясе бҽялҽмҽлҽр, төзҽтмҽлҽр һҽм рекомендациялҽр 

Икътисадый сҽясҽт һҽм бюджет комиссиясенҽ җибҽрҽлҽр. 

 

10. Алынган бҽялҽмҽлҽр нигезендҽ авыл җирлеге Советының Икътисадый 

сҽясҽт һҽм бюджет буенча комиссиясе җирлекнең социаль-икътисади үсеш 

фаразы, җирлек бюджеты турындагы карар проекты буенча гомумилҽштерелгҽн 

бҽялҽмҽ ҽзерли. 

 

11. Җирлек бюджеты чыгымнарының аерым юнҽлешлҽрен арттыруны күздҽ 

тоткан төзҽтмҽлҽрдҽ башка юнҽлешлҽр буенча финанслауны киметү яисҽ өстҽмҽ 

керем чыганагын күрсҽтү буенча тҽкъдимнҽр булырга тиеш. 

 

12. Җирлек бюджетының чыгым өлешенҽ төзҽтмҽлҽрне караганда, башта 

чыгымнарны киметүне күздҽ тоткан төзҽтмҽлҽр карала һҽм раслана, ҽ аннары 

җирлек бюджетының чыгым өлешен арттыруны күздҽ тоткан төзҽтмҽлҽр карала 

һҽм раслана. 

 

13. Кабул ителгҽн төзҽтмҽлҽр буенча чыгымнар суммасы арткан очракта, 

җирлек бюджеты чыгымнарының расланган күлҽме арткан очракта, төзҽтмҽлҽр 

буенча рейтинглы тавыш бирү үткҽрелҽ яисҽ үзара бҽйле төзҽтмҽлҽр пакеты 

раслана. 

 

14. Икътисадый сҽясҽт һҽм бюджет буенча комиссиянең гомумилҽштерелгҽн 

бҽялҽмҽсе нигезендҽ Башкарма комитет җирлек Советына карау өчен җирлек 

бюджеты турында карар проектын эшлҽп бетерҽ һҽм кертҽ. 

 

15. Җирлек Советы утырышында җирлек бюджеты турындагы карар 

проектын караганда, җирлек Советы Башкарма комитет җитҽкчесенең докладын, 

икътисади сҽясҽт һҽм бюджет буенча комиссия рҽисенең өстҽмҽ докладын 

тыңлый һҽм комиссия бюджеты проектын раслау турында карар кабул итҽ. 

 

16. Җирлек Советының җирлек бюджеты турындагы карары чираттагы 

финанс елының 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ. 

 

Җирлек советының чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек 

бюджеты турында карары белҽн ҽлеге Нигезлҽмҽнең 27 статьясы нигезендҽ 

күрсҽткечлҽр һҽм характеристикалар расланган булырга тиеш. 

 

17. Ҽгҽр җирлек Советының авыл җирлеге бюджеты турындагы карары 

агымдагы финанс елы башыннан үз көченҽ кермҽгҽн булса: 

1) Башкарма комитетның финанс органы ай саен бюджет акчаларын баш 

бүлүчегҽ бюджет ассигнованиелҽрен һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын хисап 

финанс елында бюджет ассигнованиелҽренең уникенче өлешеннҽн һҽм бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитларыннан артмаган күлҽмдҽ җиткерергҽ хокуклы; 

2) җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ торган 



башка күрсҽткечлҽр җирлек Советының хисап финанс елына бюджеты турында 

карары белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽрдҽ (нормативларда) һҽм тҽртиптҽ кулланыла; 

3) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына 

бюджетара трансфертлар бүлү һҽм бирү тҽртибе хисап финанс елына билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ саклана. 

 

18. Ҽгҽр җирлек Советының авыл җирлеге бюджеты турындагы карары 

агымдагы финанс елы башыннан соң үз көченҽ керҽ һҽм ҽлеге карар үз көченҽ 

кергҽн көнгҽ кадҽр бюджет үтҽлеше ҽлеге статьяның 17 һҽм 18 өлешлҽре 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла икҽн, күрсҽтелгҽн карар үз көченҽ кергҽн көннҽн бер 

ай эчендҽ Башкарма комитет авыл җирлеге Советының бюджет белҽн вакытлыча 

идарҽ итү чорында бюджет күрсҽткечлҽрен төгҽллҽштерҽ торган карарына 

үзгҽрешлҽр кертү турында карар проектын җирлек Советына карауга һҽм раслауга 

тапшыра. 

 

Ҽлеге карар проекты авыл җирлеге Советы тарафыннан тҽкъдим ителгҽн 

көннҽн 15 көннҽн дҽ артмаган срокта карала һҽм раслана. 

 

 4 бүлек. Җирлек бюджеты үтҽлеше  

 

30 статья. Бюджетны үтҽү нигезлҽре  

 

1. Җирлек бюджетын үтҽү җыелма бюджет язмасы һҽм касса планы 

нигезендҽ оештырыла. 

 

 31 статья. Җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасы  

 

1. Җыелма бюджет язмасын төзү, алып бару, раслау һҽм аңа үзгҽрешлҽр 

кертү тҽртибе Башкарма комитетның финанс органы җитҽкчесе тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

2. Җыелма бюджет язмасының расланган күрсҽткечлҽре җирлек бюджеты 

турындагы җирлек Советы карарына туры килергҽ тиеш. 

 

Җирлек Советының бюджет турындагы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында 

карар кабул ителгҽн очракта, Башкарма комитетның финанс органы җитҽкчесе 

җыелма бюджет язмасына тиешле үзгҽрешлҽр раслый. 

 

3. Бюджет үтҽлеше барышында җыелма бюджет язмасы күрсҽткечлҽре, 

җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертмичҽ, Башкарма 

комитетның финанс органы җитҽкчесе карарлары нигезендҽ, җирлек бюджеты 

турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертмичҽ, җирле бюджет язмасы күрсҽткечлҽре 

үзгҽртелергҽ мөмкин  

 

4. Чыгымнар буенча җыелма бюджет язмасы күрсҽткечлҽре чираттагы 



финанс елы башланганчы бюджет акчаларын баш бүлүчелҽргҽ җиткерелҽ. 

 

5. Җыелма бюджет язмасына бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

буенча бюджет ассигнованиелҽре кертелҽ. 

 

 32 статья. Касса планы  

 

1. Башкарма комитет касса планын төзү һҽм алып бару тҽртибен, шулай ук 

бюджет акчаларын баш бүлүченең, бюджет керемнҽренең баш 

администраторының, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторының касса планын төзү һҽм алып бару өчен кирҽкле 

белешмҽлҽрнең составын һҽм срокларын билгели. 

 

2. Касса планын төзү һҽм алып бару башкарма комитетның финанс органы 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 33 статья. Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлеше  

 

Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлеше нигезендҽ башкарыла  

 

 34 статья. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлеше  

 

1. Башкарма комитет талҽплҽрне үтҽү белҽн билгелҽнҽ  

 

2. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлешен күздҽ тота: 

1) Бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итү; 

2) акчалата йөклҽмҽлҽрне раслау; 

3) Акчалата йөклҽмҽлҽрне түлҽүне санкциялҽү; 

4) акчалата йөклҽмҽлҽрне үтҽүне раслау. 

 

3. Бюджет акчаларын алучы аңа җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары чиклҽрендҽ бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итҽ. 

 

Бюджет акчаларын алучы муниципаль контрактлар, физик һҽм юридик 

затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн башка шартнамҽлҽр төзү юлы белҽн яисҽ Россия 

Федерациясе законнары, башка хокукый акт, килешү нигезендҽ бюджет 

йөклҽмҽлҽрен кабул итҽ. 

 

4. Бюджет акчаларын алучы казначылык түлҽүлҽрен башкару турындагы 

күрсҽтмҽлҽр (алга таба - күрсҽтмҽ) һҽм аларны түлҽүне санкциялҽү өчен кирҽкле 

башка документлар нигезендҽ, шулай ук оператив-эзлҽү чараларын үтҽүгҽ һҽм 

зыян күрүчелҽргҽ, шаһитларга һҽм җинаять судында катнашучыларга карата 

куркынычсызлык чараларын үтҽүгҽ бҽйле очракларда, күрсҽтмҽлҽр нигезендҽ, 

бюджет акчалары исҽбеннҽн акча йөклҽмҽлҽрен түлҽү бурычын раслый. 

 



 35 статья. Бюджет язмасы 

 

1. Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрнең (бүлүчелҽрнең) бюджет язмаларын 

төзү һҽм алып бару тҽртибе, аларга үзгҽрешлҽр кертүне дҽ кертеп, Башкарма 

комитет тарафыннан билгелҽнҽ. 

 

Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрнең бюджет язмалары җыелма бюджет 

язмасы һҽм Башкарма комитет тарафыннан расланган бюджет йөклҽмҽлҽре 

лимитлары нигезендҽ төзелҽ. 

 

Бюджет акчаларын бүлүчелҽрнең бюджет язмалары бюджет 

ассигнованиелҽре һҽм аларга җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 

нигезендҽ төзелҽ. 

 

2. Бюджет язмасын раслау һҽм аңа үзгҽрешлҽр кертү бюджет акчаларын баш 

бүлүче (бүлүче) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Чыгымнар буенча бюджет язмасы күрсҽткечлҽре чираттагы финанс елы 

башланганчы ведомство карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм 

бүлүчелҽргҽ җиткерелҽ. 

 

3. Җыелма бюджет язмасы күрсҽткечлҽре нигезендҽ бюджет акчаларын баш 

бүлүченең чыгымнары буенча бюджет язмасы белҽн расланган күрсҽткечлҽрне 

җыелма бюджет язмасына тиешле үзгҽрешлҽр кертмичҽ үзгҽртү рөхсҽт ителми. 

 

Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсҽткечлҽре нигезендҽ 

бюджет акчаларын бүлүченең чыгымнары буенча бюджет язмасы белҽн расланган 

күрсҽткечлҽрне бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасына тиешле 

үзгҽрешлҽр кертмичҽ үзгҽртү рөхсҽт ителми. 

 

 

 36 статья. Җирлек бюджетының бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

буенча үтҽлеше  

 

1. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча җирлек бюджеты 

үтҽлеше җыелма бюджет язмасы нигезендҽ баш администратор, бюджет 

кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы тарафыннан Башкарма 

комитетның финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

 

2. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет 

ассигнованиелҽре исҽбеннҽн үтҽлергҽ тиешле акчалата йөклҽмҽлҽрне түлҽүне 

санкциялҽү Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

 37 статья. Агымдагы финанс елы тҽмамлану  



 

1. Агымдагы финанс елында бюджет үтҽлеше буенча операциялҽрне 

тҽмамлау Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла  

 

2. Бюджет ассигнованиелҽре, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм агымдагы 

финанс елын финанслауның иң чик күлҽмнҽре 31 декабрьдҽ үз көченҽ керҽ. 

 

 

 38 статья. Авыл җирлеге Советының агымдагы финанс елына һҽм план чорына 

бюджет турында карарына үзгҽрешлҽр кертү  

 

1.Башкарма комитет җирлек Советының агымдагы финанс елына һҽм план 

чорына ҽлеге карарны хокукый җайга салу предметы булган барлык мҽсьҽлҽлҽр 

буенча җирлек бюджеты турындагы карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында карар 

проектын эшли һҽм җирлек Советына тҽкъдим итҽ. 

 

Күрсҽтелгҽн карар проекты белҽн бер үк вакытта түбҽндҽге документлар һҽм 

материаллар тапшырыла: 

1) агымдагы финанс елында социаль-икътисадый үсешнең көтелгҽн 

нҽтиҗҽлҽре һҽм план чорында социаль-икътисадый үсешнең төгҽллҽштерелгҽн 

фаразы; 

2) агымдагы финанс елының узган хисап чорында җирлек бюджеты үтҽлеше 

турында белешмҽлҽр; 

3) агымдагы финанс елында җирлек бюджетының көтелгҽн үтҽлешен бҽялҽү; 

4) агымдагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында 

җирлек Советы карарына тҽкъдим ителҽ торган үзгҽрешлҽрне нигезлҽп аңлатма 

язуы. 

 

2. План чорында җирлек бюджеты керемнҽренең гомуми күлҽме арткан 

очракта, күрсҽтелгҽн арту түбҽндҽгелҽргҽ карый: 

1) Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты дефицит 

белҽн расланган очракта, җирлек бюджеты кытлыгын киметү; 

2) шартлы рҽвештҽ расланган чыгымнарны тиешле арттыру. 

 

План чорында җирлек бюджеты керемнҽренең гомуми күлҽме кимегҽн 

очракта, шартлы рҽвештҽ расланган чыгымнар күлҽме тиешле киметелергҽ тиеш. 

 

 

 5 бүлек. Бюджет хисабын төзү, тышкы тикшерү, карау һҽм раслау  

 

 39 статья. Бюджет исҽбе һҽм бюджет хисаплылыгы нигезлҽре  

 

1. Бюджет хисаплылыгын бюджет исҽбе нигезлҽре билгелҽнҽ  

 

Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бюджет керемнҽренең баш 



администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары (алга таба - бюджет акчаларының баш администраторлары) 

ведомство буйсынуындагы бюджет акчаларын алучылар (бүлүчелҽр), бюджет 

керемнҽре администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары 

администраторлары тарафыннан бирелгҽн бюджет хисаплылыгы нигезендҽ 

җыелма бюджет хисаплылыгын төзи. 

 

Җирлек бюджеты акчаларының баш администраторлары җыелма бюджет 

хисаплылыгын ул билгелҽгҽн срокларда Башкарма комитетның финанс органына 

тапшыралар. 

 

2. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларының баш 

администраторларының җыелма бюджет хисаплылыгы нигезендҽ Башкарма 

комитетның финанс органы тарафыннан төзелҽ һҽм Башкарма комитет 

җитҽкчесенҽ тапшырыла. 

 

3. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы еллык булып тора. Бюджет үтҽлеше 

турындагы хисап квартал саен була. 

 

4. Агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм 

тугыз аенда бюджет үтҽлеше турындагы хисап Башкарма комитет җитҽкчесе 

тарафыннан раслана һҽм җирлек советына җибҽрелҽ. 

 

Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык отчетлар җирлек Советы карары 

белҽн расланырга тиеш. 

 

 40 статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапны тышкы тикшерү  

 

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

караганчы, тышкы тикшерү узарга тиеш, ул бюджет акчаларының баш 

администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерүне һҽм бюджет 

үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала. 

 

2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерү 

ревизия комиссиясе тарафыннан башкарыла. 

 

3. Ревизия комиссиясенҽ тышкы тикшерү өчен Башкарма комитет 

тарафыннан кертелде  

 

4. Башкарма комитет, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү өчен, агымдагы елның 1 

апреленнҽн дҽ соңга калмыйча, җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисап 

бирҽ. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽү бер 

айдан да артмаган срокта башкарыла. 

 

5. Бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ, бер үк вакытта 



Башкарма комитетка җибҽрелгҽн Ревизия комиссиясе тарафыннан җирлек 

Советына тапшырыла. 

 

 41 статья. Җирлек Советы тарафыннан бюджет үтҽлеше турында еллык хисапны 

тҽкъдим итү, карау һҽм раслау  

 

1. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге Советы 

карары белҽн раслана. 

 

2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисап белҽн бер үк вакытта 

Башкарма комитет тарафыннан җирлек Советының бюджет үтҽлеше турында 

карар проекты, резерв фонды ассигнованиелҽренең үтҽлеше турында хисап 

тапшырыла; 

 

җирлек бюджетыннан бирелгҽн бюджет кредитлары турында хисап, эчке 

бурыч торышы турында хисап һҽм бюджет законнары нигезендҽ башка хисап. 

 

3. Җирлек Советы Ревизия комиссиясе бҽялҽмҽсен алганнан соң җирлек 

бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны карый. 

 

Бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җирлек 

Советы Бюджет үтҽлеше турындагы карарны раслау яисҽ кире кагу турында карар 

кабул итҽ. 

 

Җирлек Советы тарафыннан бюджет үтҽлеше турындагы карар кире 

кагылган очракта, ул мҽгълүматларны дөрес яки тулы булмаган чагылдыру 

фактларын бетерү һҽм бер айдан да артмаган срокта кабат тапшыру өчен кире 

кайтарыла. 

 

4. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге 

Советына агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча тапшырыла. 

 

 42 статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында җирлек Советы карары  

 

1. Җирлек Советы карары белҽн, бюджет кытлыгы (профицит) күрсҽтелеп, 

хисап финанс елы өчен бюджет үтҽлеше турында хисап раслана. 

 

2. Хисап финанс елында җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карарга аерым 

кушымталар белҽн күрсҽткечлҽр раслана: 

1) бюджет керемнҽрен классификациялҽү кодлары буенча бюджет 

керемнҽре; 

2) Бюджет керемнҽренҽ карый торган дҽүлҽт идарҽсе секторының керем 

төрлҽре, төркемчҽлҽрнең  кодлары, операциялҽр классификациясе буенча бюджет 

керемнҽре; 

3) тиешле бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча бюджет 



чыгымнары; 

4) бюджет чыгымнарын классификациялҽү бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре 

буенча бюджет чыгымнары; 

5) бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары 

буенча бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары; 

6)бюджетлар кытлыкларын финанслау чыганакларына карый торган дҽүлҽт 

идарҽсе секторының операциялҽре классификациясенең бюджетлар кытлыкларын 

финанслау чыганаклары төркемнҽре, төркемчҽлҽре, статьялары, төрлҽре буенча 

бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары. 

 

Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар белҽн шулай ук җирлек 

бюджеты үтҽлеше турында карар кабул итү өчен җирлек Советы карары белҽн 

билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр дҽ раслана. 

 

 

 

 


