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Краоный Бор авьшlы

2020 елда Татарстан Республикасы
Огер>це муниципаJIь районыныц Красный
Бор авыл х{ирлегенец саJ]ым чыгымнары
исемлеген тозy hэм с€шым чыгымнарын
бэялау тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1 74 статьясы, (Россия Федерациясе
субъектларыныц hэм муЕиципuшь берэмлеклэрнец саJIым чыгымнарын бэялеугэГОМУМИ Т'tЛЭПЛаР ТУРЫНДа)i РОССИЯ Федерациясе Хекумэтенец 2O1g елныц 22июнендэге 796 номерлЫ карарЫ нигезендэ, TaTap.ru" Республикасы Огерхlемуниципапь районы Красный Бор авыл хtирлеге башкарма комитеты кдрдрБИРе:

1, Кушымтада бирелгэн 2020 елда Татарстан Республикасы ОгерlцемунициII€tль районыныц Красный Бор авыл жирлегенец сuUIым чыгымнарын
бэялэуне уздыру тертибен haM салым чыгымнары исемлеген булдыру тэртибен
расларга.

2, Огерхqе раЙонында Роосия Федерациясе Салым хезмэтенец Татарстан
РеспублИкасЫ буенча 9 нчЫ районара инспекциясенэ 2020 елныц 1 сентябренэ кадэрТатарстаН РеспублИкасы Огерхqе муниципалъ районыныц Красный Бор авыл
щирлеге башкарма комитетына хисап елында hэм хисап елыннан uшIдагы олда
белешмэлэр щибэрергэ такъдим итарго:

ташламапардан файдаланучы тyлаyчелэр саны турында;
татарстан Республикасы Огеряqе ,уrr"ц"rrалъ районыныц Красный Бор авыл

){tирлеге бюджетыныц Татарстан Республикасы Оъерще муниципаль районыныцКрасный Бор авыл х(ирлегенец hэр салым 
""r."rr"i буенча бирелгэн керемнаре

суммалары турында.
3, олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэгъл\матныц рэсмипорт€tлында hэм Татарстан Республикасы Огерхlе муницицаль районыныц р..r"сайтында бастырып чыгарырга.
4. Олеге карарныц yтqле[ше,ЁqчкшерегI ны Yз остемэ €L[aM.

П{итэкче А.Н. Лазарев



расланган
Татарстаrт Республикасы

Огерже муниципЕrль районы
Красный Бор авыл щирлеге

ýатттlпрцап комитетыныц
3 1.03.2020 Jф б карары белан

2020 елда Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районыныц
Красный Бор авыл щирлегенец салым чыгымнарын баялауне уздыру

haM бирелгон салым чыгымцары исемлеген булдыру тартибе

[. Гомуми нигезламолор

1. Олеге Тэртип Татарстан Республикасы Огерще муниципzшъ районыныц
Красный Бор авыл п(ирлегенец с€lлым чыгымнары исемлеген тозY hэм Татарстан

авыл х{ирлегенецРеспубликасы Огерхtе муциципаль районыныц Красный Бор
С€LIIЫМ чыгымнарын бэялау (алга таба - Тэртип, муниципаль берэмлек) кагыЙдэлэрен
билгели.

2. Олеге Тэртиптэ Россия Федерациясе Хокуплэтенец <<Россия Федерациясе
СУбЪектларыныц hэм муницип€Lль берэмлекларнец с€шым чыгымнарын бэялэуге
ГОМУМИ Т€IIIаПЛэр турында) 2а|9 елныц 22 июнендэге 796 номерлы карары белэн
РаСЛанГан Россия Федерациясе субъектларыныц hэм муниципuLль берэмлеклэрнец
саПым чыгымнарын бэялэyгэ гомуIии таJIоплэр (алга таба - гомуми тalJIаплэр) белэн
билгелэнгэн терминнар hэм тешенчэлэр кулланыла.

3. МУницип€LгIь берэмлекнец сЕlJIым чыгымнарын муниципаль программ€шарга
КеР'гY Муниципаль программалар макоатларыннан, муниципаль программ€Lларныц
СТРУКТУр элементларыннан hэм (яисэ) муниципЕtIIь берэмлекнец социrшь-
икътисадый саясэте максатларыннан чыгып гамэлгэ ашырыла.

4. МУниципuulь берамлекнец саJIым чыгымнарын бэялэу максатларында
муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты:
муниципаль берамлекнец сЕtлым чыгымнары исемлеген този;
МУНИЦиПЕtль берэмлекнец сzllrым чыгымнарын баялэу натияtэлэрен

анаJIизлауны hэм гомумилэштерyне гамэлго ашыра.

II. Муниципаль берамлекнец салыМ чыгымнары исемлеген тозy

5. ЧИРаттагы финанс ельiна hэм план чорына муниципаль берэмлекнец сzшым
чыгымнары Исемлеге муниципаJIь берэмлекнеЦ башкарма комитеты тарафыннан
тозелэ hэм агымдагы елныц 1 июненэ кадар раслана.

6. МУниципаль берэмлекнец с€Lлым чыгымнарыныц расланган Исемлеге
муниципаль берэмлекнец расми сайтында агымдагы елныц 1 июленнэн да соцга
ка_пмыйча урнаштырыла.

7. МУНиципалъ берэмлекнен с€Lпым чыгымнарын бэялэу максатIIарында
РОССИЯ Федерациясе Федераль сапым хезмотенец Татарстан Республикасы буенча 9
НЧЫ РайОНаРа инспекциясе Огерхtе раЙонында муницип€tль берэмлекнец башкарма
КОМИТеТЫНа ХисаП финано еJ]ында hэм хисап чорына кадэрге елда муниципаJIь
беРЭМЛеКНеЦ саJIым чыгымнарыныц фискаль характеристик€шары турында
мэгълlм,ат тапшыра.



8. Муниципаль берэмлекнец саJIым чыгымнарын бэялауне уздырумаксатларында еЛ саен, 1 августка кадэр, Муниципалъ берэмлекнец башкармакомитеты Огерще районында Россия Фе!ерациясе Федералъ с€lJIым хезматенец
районара инспекциrIсенэ }4уницигIЕIJIь берэЙлекнец тиешле сzшIым чыгымнарынкyрсэтеп: т[лаlчелар категориялэре турында белrешмэлэр щибэрэ, шул исэптенхисап елында haM хисал елыЕа кадэрге елда гамэлдэ булган, haM эле.Ъ Тартипкэкушымтада карЕrлган башка магъл\мат турында белешмэлар хqибэрэ. Д

9, Муниципаль берэмлекнец с€lJIым чыгымнары исемлегене кертелгэнмэгълlматны yзгэртyне кyздэ тоткан норматив хокукый актлар кабул 
"ran.."очракта, тиешле норматив хокукый акт Yз кочена кергэн коннэн €UIып 10 эш конеэчендэ муниципЕtль берамлекнец башкарма комитеты муницип€шъ берамлекнец

саJIым чыгымнары исемлегеiiё тиешле yзгэрешларкертэ.

12.

III. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялау тартибе

10, СаJrым чыгымнарын бэялеY муницип€tJIь берэмлек башкарма комитеть]тарафыннан башкарыла hэм уз эчена €lJIa: 
-

- муницИпuLлЬ берэмлеКнец сЕLпЫм чыгыМнары кYлэмнэрен бэялэу;
- муницИп€LпЪ берэмлеКнец с€lпЫм чыгымнарыныц нэтюцалепa.a" бэялэу.11, Муниципаль берамлекнец саJIым чыгымнары нэтип{элелеген баялоу узэченэ €Lпа:

- муниципапъ берамлекнец с€lлым чыгымнарыныц максатчанлыгын баялау;

; уу"тl"т*ь берэмлекнец с€tлым чъiгымнарЫ нэтихlэлелеген бэялэу.
Муниципаль беромлекнеч

критерийлары булfuп тора:
муниципЕrпь берэмлеклэрнец сеlJIым , чыгымнарыЕыц муницип€lJIъпрограмм€Lларныц максатларына, муниципалъ .rро.рuй*аларныц структурэлементларына hэм (яиса) муниципаль программ€rларга карамаган муницип€lJIьберэмлекнец социuUIь-икът ис адътiа сэясете *uo.-n up"r"u ryp", килYе ;сЕLпым тYлаrIелэрнец ташлам€шардан 

, Файлаланr{ыларныц саны hэмбишъеллык чорда тyлэr{еларнец гомуми .р"", белэн чагыштыруы беланхарактеРлана торган салыА,f таIшламаларына ихтыях(ы булуы.
Муниципа-пь берэмлекнец с€lлым чыгымцаръi 

" эле." пунктта кIрсэтелгэнкритерийларныц берсе гена булса да туры килмэсэ дэ, муницип€tJIь берэмлекнецбашкарма комитетына тулаYчелар очен 'ташлам€Lларны сакJIау (аныклау, юккачыгару) турында текъдимнар тапшырырга кирэк.
1З,МуниципalJIъ берамлекнец c€lJiыM чыгымыныц нэти}цалелек критериебуларак муницип€tль программа максатларына яиса муниципаль программ€Lларгакерми торган муниципшlъ берэмлекнец .оц"-"-"пrr".uд"ri-"a"a"те максатларынаиреш\тIец ким дигэндэ бер кvрсэткече (индикаторы) яиса муниципаль берэмлекнецсiLпым чыгымнары йогынты ясый торган башка *ур..r*.о (индикатор; буларакбилгелэнэ, Элеге кyрсаткеч (курсэткечлэр) агымдагы финанс елына, чираттагы

финанс елына hэм план чорына хисап елынц хисап чорына €Lлдагы елга билгелэна.тулэучелэр очен каралган ташламалuр""iц муницип€tJIъ программа
МаКСаТЛаРЫНа ИРеШY КYРСЭТКеЧеНеЦ (ИНДИкаторлыц) haM (яисэ) ,у""цЪrr*"
берэмлек соци€lJIь-икътисадый сэясэтенец муницип€lJIь программаларга карамаган
максатларь.Iныц (индикаторныц) кlрсеткече, таIцJIам€шарны исэпка алмыйча, елеге

саJIым 
. чыгымнарыныц максатчанлыгы



кyрсэткечнец (индикаторныц) мэьносе haM к!рсэтелгэн кlрсэткечнец
(индикаторныц) кlрсэткече аермасы буларац, таIIшам€Lларны исэпкэ алмыйча,
исэпленелэ торган олеше бэяланергэ тиеш.

|4. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнары нэтих(элелеген бэялэу
МУниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет нэтих{элелеген бэялэуне уз
эченэ агIа.

15. Муницип€tль берэмлек с€шым чыгымнарыныц бюджет нэтих{элелеген
бэялэУне уздыру максатларыFIда муниципаль берэмлек муниципztль программасы
максатларына ирешyнец альтернатив механИзмнарын hэм (яисэ) муниципсtль
берэмлекнец муниципutль про|раммапарына карамый торган муницип€tль
берэмлекнец соци€tлъ-икътисадый сэясэте максатларыЕа ирешунец ztльтернатив
механизмнарын куллануныщ нэтих(алелегенэ чагыштырма анаJIиз ясапа.

16. Чагыштыру анаJIизьi муниципаль берэмлек программасы максатларына
иреШyнец аJIьтернатив механизмнарын haM (яисэ) муницип€lJIь программаларга
КаРаМаГан муниципаJIь бероп,rлек социаль-икътисадый сэясэте максатларына
иРешyнец алътернатив механизмнарын кулланган счракта hэм муниципаль берэмлек
МУнициц€Lль про|раммасы максатларына ирешy црсэткечлэрен (индикаторны) hэм
МУНИЦиПаль берэмлек муниципЕLпь программась]ныц мунициrr€Lлъ программаларына
КаРаМаГан муниципаль берэмлек социаJIь-икътисадый сэясэте максатларына ирешy
МаКСаТларына ирешy кyрсэткечлэре (индикаторы) hэм муницип€шь берэмлек
ПРО|РаММаларыныц с€Lпы]чl чыгымнарыныц 1 сумына hэм шул ук кyрсэткечкэ
(ИНдикаторга) zrльтернатив механизмнар кулланылган очракта муниципаJIь берэмлек
бюджеты чыгымнарыЕыц 1 сумга артуын исэrтлэyне yз эченэ ала.

МУниципаль берэмлекнец муницип€tлъ программасы максатларына haM (яиса)
МУНИЦИП€LЛЬ берэмлекнец муниципапь программаJIарга карамаган социaLль-
ИКЪТИСаДЫЙ саясэте максатларына ирешyнец ztльтернатив механизмнары
сыйфатында муницип€rль берамлек исэпкэ €Lлынырга момкин:

а) МУницип€Llrъ берамлек бюджеты акчаJIары исэбеннэн ташламалар алу
ХОКУКына ия тyлэyчелэрга турыдан-туры финанс ярдэменец субсидияларе яисе
башка рэвешлэре;

б) ташламаlrарга хокукы булган
муниципаль гарантиrIлэрне б"рy;

в) ташламапарга хокуклы тyлэyчелер
СЕLIIУНЫ hЭм (r*) контроль*кyзэтчелек функциялэрен гамэлгэ ашыру тэртибен
камиллэштерy.

17. МУНИциПzшь берамлекнец сzLлым чыгымнарын бэялэу 1 октябрьга кадэр
башкарыла hэм yз эченэ €ша:

- с€Lпым чыгымнарын бэялаY очен кYрсэткечлэр исемлеге буенча мэгълYмат;
- саIIым чыгымнарыЕыц максатчан характеристик€rларына ирешy (ирешмэу),

муниципаIIь программа максатларына hэм (яки) соци€Lль-икътисадый сэясэт
юнэлешлэрене (максатларына) ирешYгэ с€шым чыгымыЕыц кертеме турында
натих{элэр тупланган язма ацлатма;

- аIIаРГа ирешу очен нэтих(алерэк апьтернатив механизмнар булу (булмау)
турында такъдимнэр;

- С€LПЫМ Чыгымнарын саклау, аныклау (ю* итy), яца саJIым чыгымнарын
билгелэу буенча тэкъдимнэр.

тyлqlц{елорнец йеклэмэларе буенча

эшчэнлеге олкэсендэ норматив щайга



18, Муниципа-шъ берэмлекнец с€Lлым *чr.urr"арынМУНиципЕtJIь берэмлекнец бюджет hэм сальlм ,,.rr".i.-*n
формалаштырганда, пгулай ук муниципалъ профамм€rпарнынэтих{элелеген бэялэгэндэ исапкэ €tпына.

бэялау нэтиrцэлэре
топ юнэлешларен

гамэлгэ ашыруныц



2020 елда Татарстан Республикасы
.l Огерlце муниципаль районыныц

Красный Бор авыл )щирлегенец сЕlJIым чыгымнары
исемлеген формалаштыру тартибенэ кушымта

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы Красный Бор авыл
яФрлегенец салым чыгымнарын беялау очен кyрсаткечлар исемлеге

Кlрсэткеч атаN.{асы

Мlтrиципа,ть беремлекЕец саJIым ташламаларын, азат
итеJц.не hэм салымнар буенча батттка преференциялэрне
билгели торган норматив хокукый акты

Огерхqе муниципаль районы
Красный Бор авыл }цирлеге

башкарма комитеты
мl,rrичипать берэпrлекнен норматив хокукый актларьшда
билгелэнгэн сztлым татrтламачарын, Азат ителyларнЁ Ьa,б*пu преференциrIлэрне биру шартлары

Огерхqе муниципfuтъ районы
Красный Бор азыл хiирлеге

башкарма комитеты
Салыпл тятrтламшIары, азат иту hэм башка преференчйялэр
карчrлгаII салым тyлэrlелёрнец максатчан категориясе

Огерще муниципаль районы
Красньй Бор авьш п(ирлеге

ýапткарма комитеты
муниципа_тtь берэмлекнец салым ташламаларын., азж
итеJц.Ее hэм саJIымЕар буенча ýатпка преферёнцияларнебилгели торган Еорматив *оuуоЙ un oupu,
нигезлэмэлэрецец yз коченэ kepy датасы

Огерrце муниципаль районы
Красный Бор авыл }цирлеге

батrткарма комитеты

мlтrиципаль берэмлекнец норл,Iатив хок}.кый актлары белон
сЕtлым ташламаJIарына, азат итYгэ hэм салымЕар буенча
бутэн преференциялэрга бирелгэн хокукньiц га:r,rэлдэ булу
датасы

Огерхqе муниципаль рйоны
Красный Бор авыл х{ирлеге

баrтткарма комитеты

муниципа_rrь берэмлекнец норматив хокукый актлары бёлэн
бирелгэн саJIым ташлаN{аларыньщ, Азаi ителулэрЁнец hэм
бuчu преференциялэрнец гамэлде булу чоры

Огеряlе муниципаль рйоны
Красньтй Бор авыл жирлеге

башкарма комитеты
муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актларында
билгелэнгэн саJIьIм татrrламацарьшIыц, Азат итефлэренец
hэм сальплнар буенча башка преференциялэрнец ^.ur"*"
булуьтн туктату датасы

Огерхqе муницип€tJIь районы
Красньй Бор авыл }цирлеге

баттткарцаu комитеты

СальпЛ т,аттrлаN{аJIарыныц, дзат ителулэренец
буенча баптка преференциялэрнец исеме

Огеряqе муниципt}ль рйоны
Красный Бор авьлт я(ирпеге

бапткарма комитеты

Эгерхqе муЕициlrz}ль рйоны
Красный Бор авыл я(ирлеге

батпкарма комитеты
Муниципаль берэмЛекнеЦ норматиВ ХОкlzкый актларында
билгелэнгэн счtлым тyлэ\л]елор ечен саJтыr ru-пurЬuрr,
азат итy hэм башка преференциялэр биру максатлары

Огерхqе м}.нициrrаль районы
Красный Бор aBbrTr пФрлеге

батпкзрцп комитеты
Салы;v таrпхЕlмtшары, €tза,г ит1, hэм муниципаJIь берайлекнец
норN{атив хокукый актларында билгелэнгэн, батттка

Огерхqе муЕиципаль районы
Красньй Бор авьш }цирлеге



|2.

преференцшIлэр каралган салым исемноре баттткарма комитеты

Тулэуrеларнец аерым категориялэреЕо бирел}эн .а*-
ТаrплаиаIарыныц, АзаТ ителYлоренеЦ hэм батттка
преференциялэрнец ýяrттка Тyлэ\л{елэр белэн чагыштьцганда
остенлеклэре Yзенчэлеклэрен билгеша торган торе

Огерже м}.ЕиципаJIь районы
Красный Бор авьш щирлеге

баттrкарма комитеты

13.

|4.

Огерже муниципаль районы
Красный Бор авыл щирлеге

баттткарма комитеты

Сальпл Т4ТТТЛдцдl4ры, азат итY-цар hэм са-шымнар буенча
батттка преференциялэр биру белэн бэйле рэвештэ
муниципаль берэмлекнец социаJть-икътисадьтй сэясэте

максатларына hэм (яиса) максатларына ирешy кyрсэткече
(индикаторы)

Огерlке муниципаJIь районы
Красный Бор авыл х(ирлеге

батпкарма комитоты

15. сальrм тyлэr{елэр очен бире;rгэн салым ташла.пла.пбры, азат
итyлар }зу ýатпца преференщиялар кyлэме хисап елына
кадэрге хисatп елында муниципапь берэмлекнец' норматив
хокукъй актлары нигезендэ (мец сум)

Огерlце районында Россия
Федерациясе Федераль ссLтым

хезмэтенец Татарстан
Республикасы буенча 9 нчы

районара инсrrекциl{се

l6. Агыплдагы финанс елын4 чираттrlгы финано елына hэм
план чорына саJIым ТYла\л{елэр очен бирелгэн сшIым
ташлчlп4шIары, азат итyлар hэм бятrrка преференциялэр
кyлэмен бэялау (мец сум)

Огеря<е муЕиципаль районы
Красный Бор азыл пФрлеге

башкарма комитеты

|7. салыпл ташламасыннан, муниципаль берэмлекнец хокукый
актларында билгелэнган бяrrтка лреференцйдэн
(берэмлеклэрдэн) файдаланучы сrtлым тyпэyчелер, саны

Огеряtе районында Россия
Федерациясе Федераль сilлым

хезмотенец TaTapcTarr
Республикасы буенча 9 нчы

районара инсrrекциясе

18. Сальцл чыгымЕарыЕьщ нэти}кэлелеген бэялэY нэтищэсе Огерще муниципаJIь районы
Красный Бор авьш х(ирлеге

батпкарма комитеты


