СОВЕТ МЕЛЕКЕССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

№ 12/1

от «04» мая 2021 г.

О внесении изменений в решение
совета муниципального образования
«Мелекесское сельское поселение»
№ 58/1 от 09.12.2019 года «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
в Мелекесском сельском поселении»

В соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в статью 264.5 в часть 2 и 266.1,

РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в решение Совета муниципального образования
«Мелекесское сельское поселение» № 58/1 от 09 декабря 2019 года «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Мелекесском сельском поселении» и изложить в
новой редакции:
- «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Мелекесском
сельском поселении» абзац 5 статьи 31 «Исполнительный комитет сельского поселения
представляет в Контрольно-счетную палату района отчет об исполнении бюджета
сельского поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего
года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета предоставляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и
(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект закона
(решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении
соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего
консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации, подлежащие представлению в Совет
сельского поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
сельского поселения производится в срок, не превышающий один месяц. Заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения предоставляется
Контрольно-счетной палатой района в Совет сельского поселения с одновременным
направлением в Исполнительный комитет сельского поселения».
- «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Мелекесском
сельском поселении» статью 33 «Объектами муниципального финансового контроля
(далее - объекты контроля) являются:
-главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения,
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения;
-финансовый орган, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
бюджетные кредиты;

- бюджет акчаларын төп бүлүчеләр (бүлүчеләр, алучылар), авыл җирлеге
бюджеты керемнәренең баш администраторлары (администраторлары), авыл
җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары
(администраторлары);
- максатчан билгеләнештәге бюджетара субсидияләр, субвенцияләр, башка
бюджетара трансфертлар, бюджет кредитлары бирелгән финанс органы;
- муниципаль учреждениеләр;
- муниципаль унитар предприятиеләр;
- устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый берәмлекләр катнашуы
белән хуҗалык ширкәтләре һәм җәмгыятьләре, шулай ук мондый ширкәтләр һәм
җәмгыятьләрнең устав (җыелма) капиталларында өлеше (кертеме) булган
коммерция оешмалары;
юридик затлар (дәүләт (муниципаль) учреждениеләреннән, дәүләт
(муниципаль)
унитар
предприятиеләреннән,
дәүләт
корпорацияләреннән
(компанияләреннән),
гавами-хокукый
компанияләрдән,
устав
(җыелма)
капиталларында гавами-хокукый берәмлекләр катнашуы белән хуҗалык ширкәтләре
һәм җәмгыятьләреннән, шулай ук мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләрнең устав
(җыелма) капиталларында өлеше (кертеме) булган коммерция оешмаларыннан
тыш), шәхси эшмәкәрләр, физик затлар, алар:
- авыл җирлеге бюджетыннан акча бирү турында шартнамәләр (килешүләр) һәм
муниципаль контрактлар нигезендә авыл җирлеге бюджетыннан акчалар,
муниципаль гарантияләр белән тәэмин ителгән кредитлар алучы юридик һәм физик
затлар, шәхси эшмәкәрләр булып торалар;
авыл җирлеге бюджетыннан акча бирү турында шартнамәләрне
(килешүләрне) һәм муниципаль контрактларны үтәү максатында төзелгән
шартнамәләр (килешүләр) (аларга федераль законнар нигезендә финанс
органнарында шәхси счетлар ачылган) буенча башкаручылар (тәэмин итүчеләр,
подрядчылар) булып торалар.
Контроль объектларына (бюджет процессында катнашучылардан, бюджет һәм
автоном учреждениеләрдән, муниципаль унитар предприятиеләрдән, гавамихокукый компанияләрдән, устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый
берәмлекләр катнашуы белән хуҗалык ширкәтләре һәм җәмгыятьләреннән, шулай
ук мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләрнең устав (җыелма) капиталларында өлеше
(кертеме) булган коммерция оешмаларыннан тыш) муниципаль финанс контроле
алар тарафыннан бюджеттан акча бирү турында шартнамәләр (килешүләр) һәм
муниципаль контракт, шулай ук әлеге шартнамәләрне (килешүләрне) үтәү
максатында төзелгән контрактларны (шартнамәләрне, килешүләрне) һәм
муниципаль контрактларны үтәү өлешендә, муниципаль гарантияләр белән тәэмин
ителгән кредитлар бирү максатларын, тәртибен һәм шартларын, күрсәтелгән юридик
затларның кыйммәтле кәгазьләренә бюджет акчаларын урнаштыру максатларын,
тәртибен һәм шартларын үтәү бюджет акчаларын баш бүлүчеләрне (бүлүчеләрне),
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларын,
бюджеттан акча бирү турында шартнамәләр (килешүләр), муниципаль контрактлар
төзегән бюджет акчаларын алучыларны тикшерү барышында яки аны
тәмамлаганнан соң, күрсәтелгән бюджет процессында катнашучыларны тикшерү

нәтиҗәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
Район бюджетыннан максатчан билгеләнештәге бюджетара субсидияләрне,
субвенцияләрне, башка бюджетара трансфертларны, бюджет кредитларын бирү
максатлары, тәртибе һәм шартлары үтәлешенә, шулай ук аларны бирү турында
шартнамәләрнең (килешүләрнең) шартларын һәм
күрсәтелгән бюджетара
трансфертлар финанс белән тәэмин итү (финанслашу) чыганагы булган контрактлар
(шартнамәләр, килешүләр) шартлары үтәлешенә муниципаль контроль күрсәтелгән
бюджетара трансфертлар бирелгән муниципаль берәмлекнең муниципаль финанс
контроле органнары тарафыннан түбәндәгеләргә карата гамәлгә ашырыла:
- максатчан билгеләнештәге бюджетара субсидияләр, субвенцияләр, башка
бюджетара трансфертлар; бюджет кредитлары биргән район бюджеты акчаларының
баш администраторлары (администраторлары);
- максатчан билгеләнештәге бюджетара субсидияләр, субвенцияләр, башка
бюджетара трансфертлар; бюджет кредитлары бирелгән район бюджеты
акчаларының баш администраторлары (администраторлары) һәм финанс органнары,
шулай ук юридик һәм физик затлар, шәхси эшмәкәрләр.
Контроль объектлары һәм аларның вазыйфаи затлары муниципаль финанс
контроле органнарына алар соравы буенча муниципаль финанс контролен гамәлгә
ашыру өчен кирәкле мәгълүматны, документларны һәм материалларны үз
вакытында һәм тулы күләмдә тапшырырга, муниципаль финанс тикшерүе
органнарының вазыйфаи затларына контроль объектлары территорияләренә һәм
биналарына керергә рөхсәт бирергә, аларның законлы таләпләрен үтәргә тиеш.
Контроль объектларының әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән
мәгълүматны, документларны һәм материалларны муниципаль финанс контроле
органнарына тапшырмавы яки вакытында тапшырмавы, шулай ук аларны тулы
булмаган күләмдә тәкъдим итү яисә дөрес булмаган мәгълүмат, документлар һәм
материаллар тапшыру, муниципаль финанс тикшерүе органнарының вазыйфаи
затларының законлы эшчәнлегенә комачаулау Россия Федерациясе законнарында
билгеләнгән җаваплылыкка китерә».
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат
порталында (http//pravo.tatarstan.ru), шулай ук Татарстан Республикасы Тукай
муниципаль районының рәсми сайтында (tukay.tatarstan.ru) урнаштырырга.
4. Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны бюджет, салымнар, финанслар һәм
икътисад буенча даими комиссиягә йөкләргә.

Авыл җирлеге Башлыгы,
Совет Рәисе

ifo поселения

Ю.П. Васильев

