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2020 елда Урманчы авыл щирлегенец
сапым чыгымнары исемлеген

формалаштыру haM салым чыгымнарын
боялэу Тэртибен раслау турында

Россия Федерацияее Бюджет кодексыныц 174З статьясы, Россия Федерациясе
Хокумотенец <<Россия Федерациясе субъектларыныц hэм муницип€tль
берэмлеклорнец сапым чыгымнарын бэялэyгэ карата гомуми т€lJIэплэр турында)
20\9 елныц 22 июнендэге 796 нчы карары нигезендэ Урманчы авыл п{ирлеге
башкарма комитеты КАРАР БИРе:

t. Урманчы авыл }цирлегенец салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру тартибен haM салым чыгымнарын баялауне yткарy тартибен
расларга.

2. Татарстан Республикасы буенча Федераль саJIым хезмэте идарэсенэ
сентябрьго кадэр муницип€tJIь берэмлек башкарма комитетына хисап елы очен,
хисап елына кадэрге ел очен тубэндэге маьлyматны >цибэрергэ тэкъдим итэргэ:

ташламапардан файдачанучы тyлоyчелэр саны турында;
авыл щирлегенец hop сапым чыгымы буенча Урманчы авыл х(ирлеге

тошеп капучы керемнаре суммасы турында.

З. Олеге карарныц yтэлешен контролъдэ тотуны yз }цаваплылыгымда капдырам.
4. Элеге карар расми басылып чыккан коненнан yз кочена кера.
5. Элеге карарны Татарстан Республикасыныц расми хокукый магълyмат

ПОРТаЛыНДа http://mamadysh.tatarstan.ru/ адресы буенча бастырып чыfарырга,
haM Мамадыш муниципаль районыныцhttр://mаmаdуsh.tаtаrstацdш? расми
саЙтында урнаштыру юлы белан халыкка }циткерерга.

Карар

от 31 марта 2020г

Урманчы
бюджетыныц

Урманчы авыл я(ирлеfе
башкарма комитеты я{итакчесе
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1. елеге

Урманчы авыл я{ирлеге
Башкарма комитетыныц

Зl март 2020 ел, Nч 20
карары белэн расланды

2020 елда Урманчы авыл х{ирлегенец саJIым чыгымнары исемлеген
формалаштыру haM салым чыгымнарын бэялэу

Тартибе

"' I. Гомуми нигезламалар

тэртип Урманчы авыл х(ирлегенец саJIым чыгымнары исемлеген
hэм Урманчы авыл х{ирлегенец сilJIым чыгымнарын бэялаlчформалаштыру

кагыйдэЛэреН билгелИ (алга таба - тартип, мунициПаль берэмлек).
2. елеге Тэртиптэ <<Россия Федерациясе субъектларыныц hэм муниципсLль

берэмлеклэрнец сiшым чыгымнарын боялэYге гомуми таJIэплер турында) Россия
Федерациясе Хокумэтенец 2019 елныц 22 июнендоге 796 номерлы карары (алга
таба - гомуми т€lJIэплер) белэн расланган Россия Федерациясе субъектларыныц haM
муниципаль берэмлекларнец сапым чыгымнарын бэялэYга гомуми таJIэплэр белэн
билгелэнгэн терминнар hэм тошенчэлор кулланыла.

3. Муницип€lJIь берэмлекнец саJIым чыгымнарын муницип€Lль программчLlrарга
KepTY муницип€Lль проГраммаJIар максатларыннан, муниципаJIь программаJIарныц
структур элементларыннан hэм (яисэ) муницип€шь берэмлекнец социыIь-
икътисадый сэясэте максатларыннан чыгып гамэлгэ ашырыла.

4. Муниципыrь берэмлекнец с€шым чыгымнарын бэялэу максатларында
муниципаль берэмлек башкарма комитеты:

муниципаль берамлекнец саJIым чыгымнары исемлеген този;
муницип€Lть берэмлекнец с€IJIым чыгымнарын бэялэу нати)цэлэрен

ан€Lпизлауны hэм гомумилэштерYне гамэлгэ ашыра.

II. lVIуниципаль берамлекнец салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру

5. Чираттагы финанс елына hэм план чорьlна муниципаль берэмлекнец сыIым
чыгымнары ИсеМлеге муНиципаJIь берэмлекнец башкарма комитеты тарафыннан
тозелэ hэм агымдагы елныц l икlненэ кадэр раслана.

6. vlуниципаrrь берамлекнец с€шым чыгымнарыныц распанган Исемлеге
муниципаль берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы елныц 1 иrоленнэн дэ соцга
калмыйча урнаштырыла.
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7. Муниципаль берамлекнец саJIым чыгымнарын бэялэу максатларында
татарстан Республикасы буенча Федера_llь с€шым хезмэте идаросе муницип€tль
берэмлекнец башкарма комитетына хисап финанс елы очен hэм хисап чорына
кадэрге ел очен муницип€Lль берэмлекнец саJIым чыгымнарыныц фискаrrь
характеристик€IJIары турында маьлYмат бирэ.

8. Муниципаль берэмлекнец сtlJIым чыгымнарын баялэуне уздыру
максатларында муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты ел саен, 1 aBl,ycTKa
кадэр, Федераль саJIым хезмэтенец Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ,
муниципа"чь берэмлекнец тиешле саJIым чыгымнарын, шул исаптэн хисап елында
hэм аrдагы хисап елында гамалдэ булган норматив хокукый актларын hэм элеге
Тэртипкэ кушымтада караJIган башка маьлYматны кYрсэтеп, тYлэYчелэр
категориялэре турында белешмэлэр щиборэ.

9. Муниципаль берэмлекнец сzlJIым чыгымнары исемлегенэ кертелгэн
моьлyматны yзгэртyне кyздэ тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгэн
очракта, муниципаль берамлекнец башкарма комитеты тиешле норматив хокукый
акт Yз кочена кергэн коннэн соц 10 эш коне эчендо муниципаль берэмлекнец с€lJIым
чыгымнары исемлегенэ тиешле yзгорешлэр кертэ.

ЦI. lVIуниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялау тартибе.
10. Салым чыгымнарын бэялэy муниципаJIь берамлек башкарма комитеты

тарафыннан башкарыла hэм тубэндэгелэрне yз эчене аJIа:
- муницИпапЬ берэмлеКнец с€шЫм чыгыМнарЫ кYлэмнэрен бэялэlz;
- муницип€Lпь берэмлекнец сtlJIым чыгымнарыныц нэтия(элелеген бэялэу.
l1. Муниципа,ть берэмлекнец с€шым чыгымнары нэтия{элелеген бэялэу уз

эченэ аJIа:

- муницИпzLпЬ беромлеКнец с€lJIЫм чыгыМнарыныЦ максатчанлыгын бэялау;
- муницИпаJIЬ берэмлеКнец саJIЫм чыгыМнары нэти}цэлелеген баялэу.
|2. IVIуниципаль берэмлекнец саJIым чыгымнарыныц максатчанлыгы

критерийлары булып тора:
муницип€шь берамлеклэрнец сalJIым чыгымнарыныц муницип€tль

програмМа-парныц максатларына, муниципаJIь программаларныц структур
элементларына hэм (яиса) муниципсLль программаларга карамаган муницип€Lль
берэмлеКнец соци€tJIь-икътисадый сэясэте максатларына туры килYе;

с€Lтым тyлэyчелэрнец ташламапардан файдаланучыларныц саны hэм
бишьеллык чорда тyлэyчелэрнец гомуми саны белэн чагыштыруы белэн
характеРлана торгаН czlJtыM ташламаJIарына ихтыящы булуы.

Муниципаль берэмлекнец саJIым чыгымнары олеге пунктта кYрсэтелгэн
критерийларныц берсена генэ булса да туры килмэсэ дэ, муницип€tJIы берэмлек
башкарма комитетына тyлэrlелар очен ташламiшарны саклау (аныклау, .nnu
чыгару) турында тэкъдимнэр таIlшырырга тиеш.

13. МуниципzLть берэмлекнец саJIым чыгымыныц нэтищэлелек критерие
буларак муниципаJIь программа максатларына яисэ муниципЕlJIь программаларга
керми торган муниципаль берэмлекнец соци€шь-икътисадый саясэте максатларына
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ирешYнец киМ дигэндЭ бер курсЭткече (Индикаторы) яисэмуниципаль берэмлекнец
СЕlJIЫМ ЧЫГЫМНаРЫ ЙОГЫНТЫ ЯСЫй ТОРГан башка кyрсэткеч 1"нд"катор) буларакбилгелэнэ, олеге кyрсэткеч (курсэткечлэр) агымдагы финанс елына, чираттагы
финанс елына hэм план чорына, аннан алдагы елга билгелэнэ.

тулэучелэр очен каралган ташламалар муниципаль программа максатларынаhэм (яиса) муницИпаJIЬ программ€Lларга кермогэн муниципалъ берэмлекнец социаJIъ-икътисадый саясэте максатларына ирешy кyрсаткече (индикаторы) дэрах(эсен
YзгортYгэ кертелгэн, ул, ташламаJIарны исэпкэ алмыйча, кYрсэтелгэн кYрсэткечнец(индикаторныц) эhэмиятен исэпкэ алып' кYрсэтелгэн кYрсэткечнец (индикаторныц)аhамиятен исэпкэ алып, кyрсателгэн кyрсаткечнец (индикаторныц) эhэмиятеарасындагы аерма буларак исэплонэ.

|4. Муниципаль берамлекнец с€lJIым чыгымнары
мунициПаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет
Yз эчена аJIа.

нати)щэлелеген бэялэу
нэти)цалелеген бэялауне

l5, I\4униципаJIь беромлекнец сЕLлым чыгымнарыныц бюджет нотищэлелегенбэялэу максатларында муницип€шь берэмлекнец муницип€Lль программасымаксатларына hэм (яисэ) муниципаль берамлекнец муницип€Lть программыlарынакермэгэн социсlJIъ-икътисадый сэясоте максатларына ирешYнец альтернативмеханизмнарын куллану нэтюцэлелегенэ hэм ташламалар б"рy 
"ar"п,rrraпегенэчагыштырмача анаJIиз яеала.

16, Чагыштырма ан€шиз муниципа-гrь берамлекнец муницип€шь программасымаксатларына hэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец соци€lJIь-икътисадый соясатемаксатларына ирешyнец €lJIьтернатив механизмнарын куллану очрагындамуниципаль берэмлек бюджеты чыгымнары кyлэмнэрен hoM биреrr.r, ,u-nur-upкyлэмен (муниципаль берэмлекнец муниципаJIь программасы максатларына hэм(яисэ) муниципалЬ берэмлекнец соци€Lль-икътисадый саясэте максатларынаирешYнец кYрсэткече (Индикаторы) артуын hэм муницип€lJIь берэмлекнецмуниципаль программаJIарына керми торган муницип€шь берэмлекнЪц салымчыгымнарыныц 1 сумына hэм шул ук кyрсаткечкэ (индикатор) ирешy оченмуниципаль берамлек бюджеты чыгымнарыныц 1 сумына чагыштыруны yз эченоапа.

Муниципаль берэмлекнец муниципаJIь программасы максатларына hэм (яисэ)муниципЕlJIъ берэмлекнец соци€шь-икътисадый сэясэте максатларына ирешYнец€Lпьтернатив механизмнары сыйфатында,муницип€Lль программаJIарга карамаганмунициПаль берамлеклэр исопкэ €LIIынырга момкин, ШУл исоптон:а) муниципаль берэмлек бюджеты акчалары исэбеннэн ташламалар алухокукына ия тyлаr{еларга турыдан_туры финанс ярдаменец субсидиялэре яисебашка равешлэре;
б) ташламаларга хокукы булган тYлэYчелэрнец йеклэмалэре буенчамуницип;LIIь гарантиялэрне бrрy;
в) ташламаларга хокуклы тYлэYчелэр эшчэнлеге олкэсендэ норматив хqайгас€Lпуны hэм (яки) контроль-кYзэтчелек фу"*ц"rлэрен гамэлгэ ашыру тэртибенкамиллэцIтерY.
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17, Муницип€шь берэмлекнец с€LIIым чыгымнарын бэялау 1 октябръга кадэрбаrлкарыла hэм yз эченэ тубэндэгелэрне ала:
- сzLпым чыгымнарын бэялэY очен кYрсэткечлэр исемлеге буенча мэьлYмат;- ссLпым чыгымнарыныц максатчан характеристикаJIарына ирешy (ирешмэу),муницип€LгrЬ программа максатларына hэм (яки) социаJIь-икътисадый сэясэтюнэлешлэренэ (максатларына) ирешYгэ саJIым чыгымыныц кертеме турынданети)I{элор тупланган язма ацлатма;
- аларга ирешY очеН нэтип{элерэк €lJIьтернатив механизмнар булу (булмау)турында тэкъдимнор;
- салым чыгымнарын саклау,

билгелэу буенча токъдимнэр.
18, МуниципаJIь берэмлекнец с€lJIым чыгымнарын баялэу нэтюцэлэремуницип€lJIь берэмлекнец бюджет hэм саJIым саясэтенец топ юнэлешлэрен

формалаштырга_нда, шулай' ук муниципzlJIь программzLларны гамалгэ ашыруныцнатищэлелеген бэялэгэндэ исэпкэ аJIына.

аныклау (юк итy), яца саJIым чыгымнарын
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Урманчы авыл
)цирлегесалым
чыгымнары
исемлеген

формалаштыру
тартибена Кушымта

чыгымнарьш бэялэy очен кyрсэткечлар исемлеге

Курсэткеч атамасы Мэьлуматлар чыганагы

I. Муниципаль берэмлскнец салыМ чыгымыныц норматив hэм максатчан
характеристика,чары

l Салым ташламilларын,сzltымнан азат итyне hэм
с.Lтымнар буенча башка Преференциялэрне билгелrt
торган муниципаль берэмлекнец норматив хокукый
акты

Муниципа,чь берэмлек
башкарма комитеты

2, Муниципаль берамлекнец норматив хокукый
актларында билгелэнгэН са,.IыМ ташламаltарын,
счL,Iымнан азат ителyлэрне hэм башка
преференциялэрне б"рy шартлары

Муниципаль берэмлек
башкарма комIIтеты

3. Салым ташламалары, салымнан азат
преференциялэр каралган сilJIым
максатчан категориясе

иry hэм башка
тyлэ\целэрнец

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

4. муниципаль беромлекнец сtLтым ташлам.Lларын,
салымнан азат ителуне hэм сalчымнар буенча башка
преференциялэрне билгели торган норматив хокукый
актлары нигезлэмалэренец yз коченэ керy датасы

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

5. муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары
белэн сat,lым ташламаларына, салымнан азат итугэ hэм
сtlJIымнаР буенча бlтэН преференциялэргэ бирелгэн
хокукныц гамэлдэ булу латасы

Муниципа,ть берэмлек
башкарма комитеты

6. Муниципаrrь берэмлекнец
белэн бирелгэн сilJIым
азат ителyлэренец hэм
гамэлдэ булу чоры

норматив хокукый актлары
ташл ам аJIар ыныц, с алымнан
башка преференциялэрнец

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

1. Муниципа"ть берэмлекнец норматив хокчкыи
с[ltчыМактларында билгелэнгэн

ташламаларыныц,саJIымнан z}зат ителyлэренец hэм
салымнар буенча башка преференциялернец гамэлдэ
булуын туктату датасы

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

8. С шtым ташлам аJтарыныц,
hэм сtLлымнар буенча

сi1,1ымнан азат ителyлэренец
башка преференциялэрнеrI

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты



исеме

9. Салым чыгымнарыныц максатчан
(социаль ярдэм, стимуллаштыручы
ташлама)

категориясе
яисэ техник

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

10. Муниципа"ть бер-эмлекнец норматив хокукый
актларында билгелэнгэн са-пым тyлэ\л{елэр очен
салым ташлама,,Iары, азат иту hэм башка
преференциялэр бирy максатлары

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

1l Салым ташламалары, азат итy hэм муниципаJIь
берэмлекнец норматив хокукый актларында
билгелэнгэн башка преференциялэр каралган салым
исемнэре

Муниципа-гtь берэмлек
башкарма комитеты

12. Тулэуlелэрнец аерым категориялэрене бирелгэн
салым ташламаларыныц, саJIымнан азат ителyлэренец
hэм башка преференциялернец башка тyлэrrелэр
белэн чагыштырганда остенлекJIэре yзенчэлекJIэрен
билгели торган торе

Муниципа,ть берэмлек
башкарма комитеты

lз. hэм са"цымнар буенча
торган салым ставкасы

Салым ташламаJIары, азат итy
башка преференциялэр бирелэ
кYлэме

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

|4. Сшlым ташламалары, с[lJIымнар буенча iLзат итyлэр
hэм башка преференциялер биругэ бэйле рэвештэ
дэyлэт tIр огр ам м аJI ар ына кар ам аган муниципil,чь
программzLчарныц hэм (яисэ) муниципа,чь берамлекнец
социiLть-икътисадый саясэтенец максатларына ирешy
кyрсэткече (индикаторы)

Муниципа,rь берэмлек
башкарма комитеты

II. Са,цым чыгымнарыныц фиска"чь характеристика!тары

15, Хисап елы очен hэм хисап елына кадэр булган ел очен
муниципil,tь берамлекнец норматив хокукый актлары
нигезендэ счL,Iым ташламiшары,сilпымнан азат итYлэр
hэм башка преференциялэр кyлэме (мец сум))

Федера"чь сilJIым хезмэтенец
Татарстан Республикасы

буенча идарэсе

16. Агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына
hэм план чорына салым тyлэyчелэр очен бирелгэн
салым ташламалары, азат итyлэр heM башка
преференциялэр кyлэмен баялэу (мец сум))

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

1]. Салым ташламасыннан, шат итyдэн hэм муниципilJIь
берэмлекнец хокукый актларында билгелэнгэн башка
преференциядэн (берэмлеклэрдэн) файда,rанган счt]тым
тyлэyчелер саны

Федераль салым хезмэтенец
Татарстан Республикасы

буенча идарэсе

18. Салым чыгымнарыныц нэти}цэлелеген бэялэу
нэтиiцэлэре

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты


