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бюджет корылышы нам бюджет процессы турында

Республикасы Бюджет
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1 . Кушымта нигезенда Татарстан Республикасы Сарман
нигезламане расларга.
бюджет корылышы нам бюджет процессы турында
муниципаль районында
2. Сарман муниципаль районы Советыныц « Сарман
Нигезлама Карары (алеге Карар
бюджет корылышы нам бюджет процессы турында »
тезеганда нам утаганда,
редакциясенда ) Сарман муниципаль районы бюджетын
елларга план чорына кадр
район бюджетыннан 2020 елдан башлап нам 2021, 2022
барлыкка килган хокук менасабатларена карата кулланыла.
расми сайтында « Интернет »
3. алеге карарны Сарман муниципаль районыныц
.
магьлумат - телекоммуникация челтаренда урнаштырырга
елныц 12 нче ноябренда
4. Сарман муниципаль районы Советыныц 2013 нче
Республикасы Сарман муниципаль
кабул ителган 122 нче номерлы « Татарстан
югалткан дип танырга .
районында бюджет процессы турында » карарын уз кечен
Сарман муниципаль районы
5. алеге карарныц уталешен тикшереп торуны
ыемнар буенча
салымнар нам
Советыныц бюджет финанс масьалаларе , ЖΡирле
-

даими комиссияга йекларга .
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КОРЫ ЛЫ ШЫ наМ
САРМАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ НДА БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ ПРОЦЕССЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛаМ 0
I булек. ГОМУМИ НИГЕЗЛаМаЛаР

хокукый менасабатлар
1 статья. Олеге Нигезлама белан койлана торган
Россия Федерациясе Конституциясе ,
Олеге Нигезлама Сарман муниципаль районында
Федерациясе Салым кодексы , Сарман муниципаль
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Россия
тезу нам карау, район бюджетын раслау нам
районы Уставы (алга таба- район) бюджет проектын
уталеше турындагы хисапны карау нам раслау
утау, аныц уталешен тикшереп тору, жирле бюджет
менасабатларенда катнашучылар арасында барлыкка
тартибен билгелау буенча бюджет хокук
.
кило торган бюджет- хокук менасабатларен регламентлый
менасабатларен гамалга ашыруныц хокукый
2 статья . Районда бюджет хокук
нигезларе

Россия Федерациясе Бюджет кодексы ,
1. Районны ц бюджет -хокук менасабатларе
Федерациясенда жирле узидара оештыруныц
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, « Россия
октябрендаге 131- ФЗ номерлы Федераль закон нам
гомуми принциплары турында » 2003 елныц б
башка закон нам норматив хокукый
Россия Федерациясенец , Татарстан Республикасыныц
актлары, район Уставы нигезенда гамалга ашырыла.
менасабатларен Жайга салучы башка
2. Олеге Нигезлама белан районны ц бюджет -хокук
каршылыклар очрагында алеге нигезлама кулланыла.
муниципаль хокукый актлары арасындагы
тошенчалар нам терминнар
3 статья . Олеге Нигезламада кулланыла торган
нам терминнар Россия Федерациясе Бюджет
Олеге Нигезламада кулланыла торган тешенчалар
нлрд кулланыла .
кодексында билгеланган м
равеше
4 статья . Район бюджетыныц хокукый
берамлеге бюджеты (алга таба - район
1. « Сарман муниципаль районы » муниципаль
районы Советы карары равешенда эшлана
бюджеты) Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
нам раслана (алга таба - район Советы).
чираттагы финанс елына нам план чорына
2. Район бюджеты тезела, нам еч елга раслана.

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нам
3. Район бюджеты проектын формалаштыру ,
нигезенда, Сарман муниципаль районы Башкарма
аныц талапларен утап , кабул ителган Нигезлама
тарафыннан билгеланган тартипта тормышка
комитеты (алга таба - район Башкарма комитеты)
ашырыла .

бюджет классификациясен куллану
5 статья. Районда Россия Федерациясенец

узенчалекларе

хисаплылыгын тезу Россия Федерациясенда
1 . Район бюджетын тезу нам утау, бюджет
башкарыла .
билгеланган бюджет классификациясе нигезенда
бюджет палатасы йезенда жирле узидара
2. Сарман муниципаль районы ФинансРеспубликасы Бюджет кодексы нигезенда жирле
органнары Россия Федерациясе нам Татарстан
куллану
Федерациясе бюджет классификациясен
бюджетка кагылышлы елешенда Россия
билгелауне гамалга ашыралар .
тартибен билгелауне , детальлаштеруне нам

Сарман
администраторлары исемлеге нам кодлары
З . Бюджет керемнаренен баш
раслана.
муниципаль район Советы карары белан
район
булучелар исемлеге Сарман муниципаль
4. Район бюджеты акчаларын баш
чыгымнарыныц ведомство структурасы составында
Советы карары белан район бюджеты
билгелана .
асы
исемлеге нам кодлары ведомство структур
5 .Бюджетньщ максатлы статьялары
Бюджет
карары белан яиса Россия Федерациясе
составында Сарман муниципаль район Советы
язмасы белан раслана .
кодексында билгеланган очракларда Жыелма бюджет
статьялары нам терларе исемлеге
б . Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц
раслаганда
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын
Сарман муниципаль районы Советыныц
район бюджеты турында карары белан раслана.
6 статья. Бюджет процессы принциплары
Бюджет кодексы белан билгеланган
Районда бюджет процессы Россия Федерациясе
принципларына нигезлана :
Россия Федерациясе бюджет системасы
бердамлеге ;
- Россия Федерациясе бюджет системасынын
бюджетлары арасында бюджетлар
- Россия Федерациясе бюджет системасы
нам чыганакларын булу;
кытлыкларын финанслау керемнарен , чыгымнарын
- бюджетларныц местакы йльлеге ;
чыганакларыныц , керемнарнец нам чыгымнарыныц
- бюджет кытлыкларын финанслау
чагылышы тулылыгы ;
- район бюджетыныц балансльгпы гы ;
;
бюджет чаралары н кулланунын натиЖалелеге
каплау ;
бюджет чыгымнарын гомуми ( хсыелма )
ачыклыгы ;
- район бюджетыныц дереслеге ;
характерында ;
бюджет акчаларынын адреслы нам максатлы
;
бюджет чыгымнары ведомство буйсынуында
кассаларныц бердамлеге .
теп этаплары
7 статья . Районда бюджет процессы ниц
этапларны уз эчена ала:
Районда бюджет процессы тубандаге
усеше
чорына районным социаль- икътисадый
- чираттагы финанс елына нам план
саясатенец теп
нам план чорына бюджет нам салим
ф аразларын , чираттагы финанс елына
юналешларен эшлау;
район бюджеты проектын тезу;
район бюджетын карау нам раслау ;
-

-

-

-

-

-

-

-

- район бюджеты уталеше ;
нам естамалар керту.;
район бюджеты турындагы карарга узгарешлар
;
хисапны тезу, тикшеру, карау нам раслау
- район бюджеты уталеше турындагы
ашыру .
муниципаль финанс контролен тормышка
давам
нам ул 1 гыйнвардан 31 декабрьга кадр
Финанс ели календарь елына туры кило
-

-

ита .
катнашучылар
8 статья . Районда бюджет процессында
булып торалар :
Районда бюджет процессында катнашучылар
Сарман муниципаль районы Советы;
;
- Сарман муниципаль районы Башлыгы
комитеты ;
- Сарман муниципаль районы Башкарма
финанс- бюджет палатасы ;
Сарман муниципаль районынын
Контроль- хисап палатасы ;
- Сарман муниципаль районынын
-

- бюджет акчаларын баш булучелар ;
- бюджет акчаларын булучелар ;
- бюджет акчаларын алучьиар ;
( администраторлары) ;
- бюджет керемнаренен баш администраторлары
администраторлары
баш
чыганакларыным
финанслау
кытлыгын
бюджет
( администраторлары ).
бюджет вакалатларе
9 статья. Бюджет процессында катнашучыларныц
1. Сарман муниципаль районы Советы:
хисап карий нам раслый ;
- район бюджетын нам анын уталеше турында
нам депутат запрослары белан байле
- район Советы уткарган тыцлаулар барышында
масьалаларен уз утырышларында , комитет,
равешта район бюджеты уталешенен аерым
контрольда тота;
комиссиялар , эш теркемнаре утырышларында
органнарыныц хокукый статусын формалаштыра
- тышкы муниципаль финанс тикшеруе
нам билгели ;
Россия Федерациясенда жирле узидара
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «
номерлы
» 2003 елньщ б октябрендаге 131- ФЗ
оештырунын гомуми принциплары турында

нам муниципаль берамлекларнен
Федераль закон, « Россия Федерациясе субъектларьшым
принциплары

аларнын эшчанлегенен гомуми
контроль -хисап органнары н оештырунын нам
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенен
турында » 2011 елньщ 7 февралендаге б-ФЗ
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль
башка закон нам норматив хокукый актлары,
башка вакалатларне гамалга ашыра.
районы Уставы, алеге Нигезлама нигезенда
Россия Федерациясе Конституциясе , Россия
Сарман муниципаль районы Советына анын
нам Татарстан Республикасынын башка
Федерациясе Бюджет кодексы, Россия Федерациясенен
компетенциясе
билгеланган бюджет масьалаларе буенча
норматив хокукый актлары нигезенда
барлы к
ечен , район Башкарма комитеты тарафыннан
чикларенда , анын вакалатларен таэмин иту
киракле магьлумат бирелерга тиеш .
2. Район Башлыгы :
билгеланган тартипта , районным бюджет процессы
- муниципаль берамлек уставы белан
имза
кабул ителган норматив хокукый актларга
масьалаларе буенча район Советы тарафыннан
сала нам игьлан ита ;
исаптан
органы чираттан тыш утырышын , шул
- муниципаль берамлекнен вакиллекле
чакыруны талон итарга хокуклы ;
бюджет процессы масьалаларе буенча да,
федераль законнар нам Россия Федерациясе
- жирле узидара органнарына тапшырылган
даулат

масьалаларне кал иту нам аерым
субъекты законнары белан жирле анамияттаге
ашыруны таэмин ита ;

тарафыннан гамалга
вакалатларен районным жирле узидара органнары
белан чыккан очракта, халык алдында
- район Башлыгы аларны уткару инициативасы
тынлаулар билгели ;
каралган
нам карап тоту ечен район бюджетында
- район Советы эшчанлеген таэмин иту
чыгымнар буенча акча булуче булып тора.
Район Советы Раисе йезенда :
исаптан район бюджеты белан байле
- район советы уты рышларын азерлау , шул
масьалалар буенча да Житакчелек ита ;
Советнын план- бюджет финанс даими
- район бюджеты турында карар проектын
контроль -хисап палатасына Жибара ;
комиссиясена , шулай ук баялама азерлау ечен
Советы тарафыннан район бюджеты турында
- тиешле баяламаларне алганнан сон , район
комитетына кире
эшлап бетеру ечен район Башкарма
карар проектын карауга кабул иту яки аны
кайтару турында карар кабул итела ;

район Уставы нигезенда башка масьалаларне
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нам

-

хал ита ;

белан муниципаль район
федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары
Советы
вакалатларне , шулай ук район Уставы, район

-

башлыклары карамагына кертелган башка
компетенциясена
район башлыгы , район Советы Раисе
карарлары нам алеге Нигезлама белан
кертелган башка вакалатларне гамалга ашыра.
3. Район Башкарма комитеты :
эшлау нам раслау тартибен , гамалда булу
озак сроклы чорга районным бюджет фаразын
карата талапларне билгели ;
чорын , шулай ук составы нам эчталегена
эшли нам раслый ;
- районным уртача сроклы финанс планын
, чираттагы финанс елына нам план
районны ц социаль - икътисади усеш программасын
материаллар белан
нам аларны киракле документлар нам
чорына район бюджеты проектын тезуне
район Советы раславына кертуне оештыра ;
нам ( яки) биру тартибен эшли нам
бюджетара трансфертларны булу методикасын
-

-

-

раслый ;
-

-

-

тезуне таэмин ита ;
бюджет уталешен нам бюджет кисаплылыгын
хисап тапшыра;
район Советына раслауга бюджет уталеше турында
муниципаль бурыч белан хезмат курсату
муниципаль бурыч алуларны гамалга ашыру,

нам идара иту тартибен раслый ;
район Уставы нигезенда район исеменнан
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нам
муниципаль бурыч алуларны гамалга ашыра;
;
муниципаль гарантиялар биру тартибен раслый
-

-

- муниципаль гарантиялар бира ;
раслый ;
муниципаль бурыч кенагасен алып бару тартибен
муниципаль унитар предприятиелар табышыннан
- район Советы билгелаган тартипта
-

кучеру куламен билгели ;

алеге Нигезлама нигезенда башка бюджет
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нам
вакалатларен гамалга ашыра;
4. Районным финанс-бюджет палатасы :
аны
район бюджеты проектын тези нам тези ,
киласе финанс елына нам план чорына
тапшыра.;
иту нам карау ечен район башлыгына
район советына хсибару турында карар кабул
алып бара;
хсыелма бюджет язмасын тези , раслый нам
уталешен оештыра нам бюджет ути ;
бюджет акчаларын баш булучеларнен
районным жыелма бюджет язмасын нам
бару тартибен билгели ;
жыелма бюджет язмаларын тезу нам алып
тартибен билгели ;
- касса планын тезу нам алып бару
районнын уталеше елкасенда методологик
район бюджеты проектын тезу нам
-

-

-

-

-

-

хситакчелек ита ;;
уталеше
тартибен билгели нам район бюджеты
жыелма бюджет кисаплылыгын тезу
турында хисап тези ;
эшли ;
- муниципаль бурыч алулар программасын
- муниципаль бурыч китабы алып бара;
тартибен нам методикасын билгели ;
бюджет ассигнованиеларен планлаштыру
турында кисту чыгара ;
бюджет процессыныц тиешенча уталмаве
алар
, алеге Нигезламада нам ( яиса)
Россия Федерациясе Бюджет кодексында
менасабатларен хсайга сала торган муниципаль
нигезенда кабул итела торган , бюджет -хокук
бюджет вакалатларен гамалга ашыра.
хокукый актларда билгеланган башка
5. Районны ц Контроль -хисап палатасы :
-

-

-

-

тота;
- жирле бюджет уталешен тышкы контрольда
район бюджеты проектына нам жирле
бюджет -кокук менасабатларен Жайга салучы
актларына экспертиза уткара ;
узидара органнарынын башка норматив хокукый
хисапны тышкы яктан тикшера ;
жирле бюджет уталеше турындагы еллык
-

-

идара итунен билгеланган
-муниципаль милекта булган мелкат белан идара иту нам

тартибе уталешен контрольда тота;
Федерациясе законнарында каралган
- жирле бюджет акчаларын, шулай ук Россия
алына торгам акчаларны файдаланунын
башка чыганаклардан жирле бюджет тарафыннан
экономльиыгына) контрольне оештыра нам
законлылыгына , натиЖалелегена ( натиЖалелегена нам
тормышка ашыра;
нам башка ташламалар нам естенлеклар,
- жирле бюджет акчалары исабеннан салым

шулай ук муниципаль гарантиялар нам
бюджет кредитлары бирунец натиЖалелеген баялауне ,
бюджет нам муниципаль
поручительстволар бирунец законлылыгын баялауне яки жирле
торган
шахси эшкуарлар тарафыннан башкарыла
милектаге мелкат хисабына юридик затлар нам
йекламаларне утауне таэмин итуне гамалга ашыра;
алыш- бирешларнец башка ысуллары буенча

муниципаль

-

берамлекнен

чыгым

йекламаларена ,

шулай

ук

муниципаль

хокукый актлар проектларына финанспрограммаларга кагылышлы елешенда муниципаль
нигезламаларнен нигезлелеген да кертеп);
икътисадый экспертиза уткара ( финанс икътисадый
нам аны камиллаштеруга юналтелган
- районда бюджет процессына анализ ясый
-

такъдимнар азерли ;
аудитын бюджет чараларынын баш
эчке финанс тикшеруен нам эчке финанс
камиллаштеру буенча такъдимнар азерлау ;
администраторлары тарафыннан гамалга ашыруны
2011 елныц 7 февралендаге 6-ФЗ
тышкы муниципаль финанс тикшеруе елкасенда
хисап
нам муниципаль берамлекларнец контрольномерлы « Россия Федерациясе субъектларыныц
гомуми принциплары турында », 2011 елныц
органнарын оештыруныц нам аларны ц эшчанлегенен
палатасы
-

-

белан расланган « контроль- хисап
14 декабрендаге 14-7 номерлы район Советы карары
район
законнар , Татарстан Республикасы законнары,

турында Нигезлама », башка федераль
актлары белан билгеланган башка вакалатларне
Уставы нам район Советыныц норматив хокукый
гамалга ашыра;
6.Бюджет средстволарын баш булуче :
йвкламаларе лимитлары нигезенда
расланган бюджет ассигнованиеларе нам бюджет
характерын
натиЖалелеген , адреслылыгын нам максатлы
бюджет акчаларын файдалануныц
-

таэмин ита ;;
нам аннан файдаланучылар исемлеген
узена караган бюджет акчаларын алучылар
-

тези ;;

нам бюджет ассигнованиеларе чикларенда
- расланган бюджет йвкламаларе лимитлары
алып бара;
уталерга тиешле чыгым йекламаларе реестрын
планлаштыруны гамалга ашыра, бюджет
- бюджетныц тиешле чыгымнарын
ассигнованиеларенец нигезлануен ташкил ита ;
бара, бюджет ассигнованияларен , ведомство
бюджет язмасын тези , раслый нам алып
акчаларын алучьиарга бюджет йекламаларенен
карамагындагы эш биручеларга нам бюджет
ути ;
лимитларын була нам бюджетныц тиешле елешен
нам узгарту буенча такъдимнар керта ;
бюджет йекламаларе лимитларын формалаштыру
узгарту буенча такъдимнар керта ;
Жыелма бюджет язмасын формалаштыру нам
акчаларын алучыларныц бюджет
казна учреждениеларе булып торучы бюджет
сметаларын раслау тартибен билгели ;
формалаштыра , раслый нам контрольда тота;
- муниципаль биремнарнен уталешен
-

-

-

-

субсидияларне , субвенцияларне нам башка
- максатлы билгеланештаге бюджетара
Федерациясе Бюджет кодексы белан билгеланган
бюджетара трансфертларны , шулай ук Россия
бирелганда
инвестицияларен алучылар тарафыннан
башка субсидияларне нам бюджет
тартипне утауне таэмин ита ;
билгеланган шартларны , максатларны нам
хисабын формалаштыра ;
бюджет акчаларын баш булученен бюджет
бюджет акчаларын алучыларнын акчалата
- муниципаль берамлек исеменнан аца караган
йекламаларе буенча Жавап бира ;
алеге Нигезламада нам алар нигезенда кабул
Россия Федерациясе Бюджет кодексында ,
актларда
Жайга сала торган муниципаль кокукый
итела торган , бюджет- хокук менасабатларен
ашыра.
билгеланган башка бюджет вакалатларен гамалга
7. Бюджет чараларын булуче :
чыгымнарын планлаштыр
- учреждениеларнен , оешмаларнын тиешле
йекламаларенен лимитларын ведомство
бюджет ассигнованиеларен , бюджет
акчаларын алучыларга була нам район
карамагындагы булучеларга нам ( яки) бюджет
бюджетынын тиешле елешен башкара ;
булучега
узгарту буенча бюджет акчаларын баш
бюджет язмасын формалаштыру нам
-

-

;

-

-

такъдимнар керта ;
субсидияларне , субвенцияларне нам башка
максатлы билгеланештаге бюджетара
Федерациясе Бюджет кодексы, алеге Нигезлама
бюджетара трансфертларны , шулай ук Россия
аларны
нам бюджет инвестицияларен алучыларнын
белан билгеланган башка субсидияларне
ита ;
максатларны нам тартибен утауне таэмин
бирганда билгеланган шартларны ,
билгеланган очракта нам тартипта бюджет
бюджет акчаларын баш булуче тарафыннан
аерым бюджет вакалатларен гамалга ашыра.
акчаларын баш булученен уз карамагындагы
8. Бюджет акчаларын алучы :
бюджет сметасын тези нам башкара ;
нам (яиса ) бюджет ассигнованиеларе
Житкерелган бюджет йекламаларе лимитлары
ита нам (яиса ) ути ;
чикларенда бюджет йекламаларен кабул
ассигнованиеларен куллануныц максатлы
натиЖалелекне , аца каралган бюджет
-

-

-

-

-

карактерын таэмин ита ;
тиешле
) бюджет язмасын узгарту буенча
бюджет акчаларын баш булучега (булучега
такъдимнар керта ;
алып баруны таэмин ита);
бюджет исабен алып бара (бюджет исабен
нам
хисаплылыгын формалаштыруны таэмин ита)
бюджет хисаплыиыгын тези ( бюджет
баш булучега
хисаплылыгын тиешле бюджет акчаларын
бюджет акчаларын алучынын бюджет
(булучега ) тапшыра ;
кабул
, алеге Нигезламада нам алар нигезенда
Россия Федерациясе Бюджет кодексында
актларда
Жайга сала торган муниципаль кокукый
ителган , бюджет -хокук менасабатларен
билгеланган башка вакалатларне башкара.
:
9. ирле бюджет керемнаре администраторы
алу нам
буенча штрафларны исаплау, исапка
бюджетка тулаулар , пенялар нам алар
вакытында башкарылуын контрольда тота;
аларнын дереслегена , тупы нам уз
бурычларны
нам штрафларга тулаулар буенча
бюджетка, шулай ук андагы пеняларга
-

-

-

-

-

-

тулаттера ;

ук
, пеняларны нам штрафларны , шулай
бюджетка артык туланган ( алынган) тулауларне
суммаларга
ечен процентларны нам артык алынган
кире кайтаруны вакытында башкармаган
Федерациясе Финанс
турында карар кабул ита нам Россия
исапланган процентларны кире кайтару
казначьшык
кайтаруны гамалга ашыру ечен Федераль
министрлыгы билгелаган тартипта кире
органына йеклама бира ;
-

бюджетларына тулауларне кабул
Федерациясе бюджет системасы
Россия
органына хабарнама
кабул ита нам Федераль казначылык
иту(тегаллаштеру ) турында карар
тапшыра ;
очракта нам
администраторы тарафыннан билгеланган
- бюджет керемнаренец баш
тиешле баш
администраторына бюджет керемнаренен
баш
керемнаренен
бюджет
тартипта
нам бюджет
ашыру ечен киракле белешмаларне
администраторы вакалатларен гамалга
хисаплылыгын тези нам тапшыра ;
шулай ук
юридик затлар тарафыннан акча тулау,
- муниципаль хезматлар ечен физик нам
ечен киракле
ру чыганагы булган башка тулаулар
жирле бюджет керемнарен формалашты
» 2010 елнын 27
хезматлар курсатуне оештыру турында
магьлуматны « даулат нам муниципаль
даулат нам
законда билгеланган тартип нигезенда
июлендаге 210-ФЗ номерлы Федераль
магьлумат системасына бира;
муниципаль тулаулар турында Даулат
,
нам аным нигезенда кабул итела торган
- Россия Федерациясе Бюджет кодексында
актларда ( муниципаль
сала торган норматив хокукый
бюджет -хокук менасабатларен жайга
бюджет вакалатларен гамалга ашыра.
хокукый актларда) билгеланган башка
чыганаклары администраторы :
10. жирле бюджет кытлыгын финанслау
тулауларне
чыганаклары буенча керемнарне нам
- бюджет кытлыгын финанслау
ашыра;
планлашты руны ( фаразлауны) гамалга
нам тупы
чыганакларыныц бюджетка уз вакытында
- бюджет кытлыгын финанслау
куламда керуен контрольда тота;
тулауларне
чыганаклары буенча бюджетка керу нам
- бюджет кытлыгын финанслау
таэмин ита ;
тапшыра;
- бюджет хисабын формалаштыра нам
администраторы
чыганакларыныц тиешле баш
- бюджет кытлыгын финанслау
чыганакла р ы аш
тартипта бюджет кытлыгын
тарафыннан билгеланган очракта нам
н а ьнл карамагы нда бупан
пашинр аф
гам
администраторынын аерым бюджет вакалатларен
бюджет вакалатларен
чыганаклары баш администраторынын аерым
бюджет кытлыгын финанслау
гамалга ашыра;
итела торган ,
кодексында нам аным нигезенда кабул
- Россия Федерациясе Бюджет
актларда ( муниципаль
сала торган норматив хокукый
бюджет - хокук менасабатларен жайга
бюджет вакалатларен гамалга ашыра.
хокукый актларда) билгеланган башка
бюджеты керемнаре
булученен ( булученен), район
11. Район бюджеты акчаларын баш
кытлыгын финанслау
администраторыныц ), район бюджеты
баш администраторыныц (
администрата р
чыганаклары баш администраторынын (
кодексы
р россии Федерациясое Бюджет
вокал ынег
бюджет
буенча
ашыру
гамалга
финанс аудитын
нигезенда билгелана .
10 статья . Район бюджеты керемнаре
нам
Федерациясе Бюджет законнары , салымнар
1. Район бюджеты керемнаре Россия
турындагы
законнары нам башка махсбури тулаулар
Федерациясе
Россия
турындагы
хсыемнар
законнар нигезенда формалаша .
булмаган нам тулаусез керемнар кера .
Бюджет керемнарена салим, салим
турында Россия
керемнарена салымнар нам Жыемнар
2. Район бюджеты ниц салим
Республикасы законы ,
хсыемнар турында Татарстан
Федерациясе законнары , салымнар нам
региональ, жирле салымнар
тарафыннан тиешенча федераль ,
районным норматив хокукый Советы
штрафлар кера .
нам Жыемнар , шулай ук пенялар нам
жирле
Бюджет кодексынын 9 булеге нигезенда
3. Район бюджеты на Россия Федерациясе
керемнаре , шул исаптан
салымнардан нам ыемнардан салым
салымнар нам жыемнар , федераль
Федерациясе Бюджет
салим керемнаре , Россия
махсус салим режимнарында каралган

муниципаль
законнарында нам ( яиса) район Советыныц
кодексында , Татарстан Республикасы
нормативлары
естама , дифференциацияланган тулау
хокукый актларында билгеланган бердам ,
кучерела .
буенча региональ нам жирле салымнар
41,
Россия Федерациясе Бюджет кодексынын
4. Бюджетнын салы м булмаган керемнаре
формалаштырьиа .
42, 46 нам 62 статьялары нигезенда
салымнар
муниципаль берамлеге Советыныц жирле
5. «Сарман муниципаль районы»
жайга сала торган , жирле бюджетларнын
турындагы карарларга , бюджет -хокук менасабатларен
кера
финанс елында нам план чорында уз кечена
керемнарен узгартуга китера торган , чиратгагы
финанс елына нам
керту турында карарлары чираттагы
торган Совет карарларына узгарешлзр
кеннан да
проекты район Советына кертелганче 10
план чорына район бюджеты турында карар
тиеш .
сонга калмыйча кабул ителерга
11 статья . Район бюджеты чыгымнары
законнардан , Россия Федерациясе субъекты
1. Район бюджеты чыгымнары федераль
чыккан
органнары норматив актларыннан килеп
законнарыннан нам районныц жирле узидара

буенча вакалатларне булудан нам беркетудан
йекламаларнен 1юр терен финанс белан таэмин иту

чыгып формалаштырыла ;
структурасы нам формасы, шулай ук бюджет
2. Район бюджеты чыгымнарыныц
нигезенда
Федерациясе Бюджет кодексыныц 10 булеге
акчаларын биру нам тоту тартибе Россия
гамалга ашырыла .
тапшырылган аерым даулат вакалатларен
3. Районны ц жирле узидара органнарына
хакимияте
гамалга ашыру тартибе федераль даулат
гамалга ашыруга район бюджеты чыгымнарын
тарафыннан
Республикасы даулат хакимияте органнары
органнары нам ( яиса) Татарстан
билгелана .
Татарстан Республикасы даулат хакимияте
4. Федераль даулат хакимияте органнары,
ашыру, федераль
район бюджеты чыгымнарын гамалга
органнары вакалатларе уталешена байле
рехсат ителми .
законнарында билгеланган очраклардан тыш,
законнарда , Татарстан Республикасы
12 статья . Резерв фонды
фондьш
район Башкарма комитеты ныц резерв
Район бюджетынын чыгымнар елешенда
булдыру кузда тотыла.
белан
фонды куламе бюджет турындагы карар
Район Башкарма комитетыныц резерв
тиеш .
чыгымнарнын 3 процентыннан артмаска
билгелана нам гомуми карар белан расланган
бюджет
Башкарма комитетныц резерв фондынын
Район бюджеты составы нда каралган
актлары нигезенда кулланыла .
ассигнованиеларе районныц муниципаль хокукый
раслана .
район Башкарма комитеты тарафыннан
Резерв фонды акчаларын тоту тартибе
район
резерв фонды акчаларын тоту турында
Район Башкарма комитеты квартал саен
советына кабар ита .
13 статья. Муниципаль юл фонды
юл
файдаланудагы автомобиль юлларына карата
гомуми
фонды
юл
Муниципаль
1.
йортларнын
шулай ук торак пунктларнын купфатирлы
эшчанлеген финанс белан таэмин иту,
керу юлларын
йортларнын ишегалды территорияларена
купфатирлы
,
территорияларен
ишегалды
район бюджеты
максатларында файдаланылырга тиешле
ремонтлау
нам
ремонтлау
капиталь
акчалары ныц бер елеше .
карардан тыш).
тезела ( район бюджеты турындагы
2. Муниципаль юл фонды карар белан
елына нам
ассигнованиеларе куламе чираггагы финанс
Муниципаль юл фондыны ц бюджет
беренче абзацында
карар нигезенда , алеге пунктнын
план чорына район бюджеты турындагы
фаразланган
район бюджеты керемнаренен кименда
курсателган Совет карары белан билгеланган
куламенда раслана :

карбюратор
житештерела торган дизель нам ( яки)
территориясенда
Федерациясе
Россия
, дизель
бензинына , туры куьиган бензинына
автомобиль
ечен
двигательларе
(инжектор )
нам ( яки) карбюратор
бюджетына кучерелерга тиешле дизель
шанар
,
майларына
мотор
ягулыгы на,
;
( инжектор) двигательларена акцизлар
башка тер
тоткан Совет карары белан расланган
Муниципаль юл фонды булдыруны кузда
керемнар район бюджетына кера .
куллану
ассигнованиеларен формалаштыру нам
Муниципаль юл фондынын бюджет
тартибе Совет карары белан билгелана .
аланылмаган бюджет
финанс елында ф айдаланылмаган
Муниципаль юл фондынын агымдагы
бюджет
фондынын
юл
муниципаль
елында
финанс
чираттагы
ассигнованиеларе
ассигнованиеларен арггыруга жибарела .
башкаруга ,
ечен товарлар китеруга , эшлар
14 статья . Муниципаль ихтыяжлар
хезмэтлар курсатуга заказлар урнаштыру
хезмэтлар курсатуга
товарлар китеруга , эшлар башкаруга ,
1. Муниципаль ихтыяжлар ечен
турында Россия
иктыяжлар ечен заказлар урнаштыру
муниципаль
нам
Даулат
заказлар урнаштыру
.
Федерациясе законнары нигезенда башкарыла
Федерациясе Бюджет
2. Муниципаль контрактлар , Россия
ь чикларенд а тезела нам
тыш , бюджет йекламалар лимитлаРы
очраклардан
билгеланган
пунктында

тулана .
реестры
15 статья . Чыгым йекламаларе
билгелаган тартипта
реестры район Башкарма комитеты
1. Районным чыгым йекламаларе
альш барыла .
Финанс министрлыгы
реестры Татарстан Республикасы
2. Районным чыгым йекламаларе
Татарстан Республикасы
бюджет палатасы тарафыннан
билгелаган тартипта районным финансФинанс министрлыгына тапшырыла .
16 статья . Район бюджеты кытлыгы
бюджеты кытлыгы , алеге
план чорынын hap елына район
1. Чираттагы финанс елына нам
турында карар нигезенда
чиклауларне утап , район бюджеты
статьяныц 2 пунктында билгеланган
билгелана .
кире кайтарылмый торган керртемна
2. Район бюджеты кытлыгы ,
расланган кк ламен
~ кере
сальци
буенча
нормативлары
тулауларнец естама
елл к куламенен 10
керемнаренен расланган н гомуми
бюджет
жирле
йча,
исапка алмы
процентыннан артмаска тиеш .
4 пунктында
Бюджет кодексынын 136 статьясындагы
Районга карата Россия Федерациясе
кире кайтарылмый
очракта, р аион бюджеты кытлыгы ,
ашырылган
гамалга
чаралар
каралган
буенча салим керемнареннан
тулауларнец естама нормативлары
яиса)
нам
(
кертемнарнен
торган
расланган гомуми
алмыйча, район бюджеты керемнаренен
исапка
куламен
расланган
керемнарнен
артмаска тиеш .
еллык куламенен 5 процентыннан
белан район мНеке
Район бюджеты турында Совет карары
финанслау
бюджет кыльтгын с
равешларен
капиталда катнашуным башка
н исапк а алу счетларында
яиса) район бюджеты акчалары
чыганаклары составында раслау нам (
билгеланган чиклаулардан
бюджеты кытлыгы алеге пунктта
калган акчалар киму очрагында район
артып китарга мемкин .
алеге
килган район бюджеты дефициты
барлыкка
буенча
курсаткечларе
3. Еллык хисап
чиклауларга туры килерга тиеш .
статьянын 2 пунктында билгеланган
формалары
бирела торган бюджетара трансфертлар
17 статья . Район бюджетыннан
:
трансфертлар тубандаге формада бирела
Район бюджетыннан бюджетара
дотациялар ;
тигезлауга район бюджетыннан
жирлекларнец бюджет таэмин ителешен

Кодексынын 133
Россия Федерациясе Бюджет
бюджетыннан
бил ел нган очраклардаьрайон
статьясында
44.6
кодексынын
Республикасы Бюджет
бюджетларына субвенциялар ;
шаh ар, авыл Жирлекларе
билгеланган очракларда
кодексынын 44.10 статьясында
Бюджет
Республикасы
Татарстан
субсидиялар ;
Татарстан Республикасы бюджетына
башка бюджетара трансфертлар .
Жирлеклар м бюаЛ
Район бюджетыннан шанар , авыл
бер
ла р неь~ хал б иту вакалатларе вн т
жирле анамияттаге
нигезенда
килешулар
(тезелган
органнары тарафыннан
трансфертлардан тыш) жирле узидара
бюджетара
ашыруга
гамалга
елешен
ш 1юр ,
бюджетларына райо н
шанар , авыл Жирлекларе
утаганда
йдала р енда билгелан ан шартларньИ
биру
бюджетларына бюджетара трансфертлар
бирела .
Татарстан
дотациялар исаплау нам биру буенча
Шанар , авыл Жирлекларе бюджетларына
муниципаль районнар
органнары вакалатларен гамалга ашыруга
Республикасы даулат хакимияте
шанар, авыл Жирлекларе
субвенциялар , р айон бюджетыннан
бюджетларына бирела торгам
жирле
(су бвенцияла р дан тыш) тиешле
трансфертлар
бюджетара
торган
бюджетларына бирела
а,
тарафыннан
Жирлекларе
авыл
,
шанар
узидара органнары
каралган
Бюджет ко дексынын 44сать сында
Республикасы
Татарстан
бюджетара трансфертлар
б ашка
субсидиялар , сбн
Максатлы билгеланеше булган
ардан бюджетара
бюджетыннан булг ан Жирле бюдже
Республикасы
Татарстан
трансфертлар
Iюм
тартибе нам шартлары Татарстан
,
максатлары
биру
трансфертларны
район
айон Советы карарларьр белан
нигезенда кабул ите
актлары
хокукый
норматив
(яиса) башка
район бюджетыннан
таэмин ителешен тигезлауга
бюджет
Жирлекларнен
статья.
18
дотациялар биру тартибе
бюджетыннан дотациялар
ителешен тигезлауга район
1. Жирлекларнен бюджет таэмин
талапларе нам

Россия Федерациясе Бюджет кодексы
Жирлекларга
керуче
составына
район
Советы карарлары
нигезенда кабул итела торган район
законнары
Республикасы
Татарстан
дотациялрнец
нигезенда бирела .
Жирлекларнен бюджет таэмин ителешен
на) район
раттаы афинанс ёьна нам план чоры
чи
(
елына
финанс
чираттагы
гомуми куламе ел саен
райо н
з
и
Жирлекларнен бюджет
бюджеты проектын тезеганда
куламе нам
нТ
торган дотацияларнен сумгмар
бирела
бюджетларына
лыгыннан
кер че Жирлекларнен
у
тигезлау критериена ирешу зарур
ителешен
таэмин
бюджет
хисап
Жирлекларнен исапгомуми иктыяЖлары нам
суммар куламе , Жирлекларнен
дотацияларнец
торган
чыгьш исапланела
аерманы исп ко
керем мемкинлекларе баяларендаге
нкодексыньн а 44 1
Бюджет
с ек
Убликаы
Татарстан Республикасы
тигезлауга
ителешен
бюджет таэмин
торган дотациялар куламе турында

тартипта бирела
статьясындагы 5 пунктында билгеланган

Советы карары .
Татарстан Республикасы Даулат
тиг ез лу Г муницип аль б
Жирлекларнен бюджет таэмин ителешен
абилгелан ан
ктында
кодексынын 44.1 стат ясьндагы
Бюджет
Республикасы
Татарстан
Татарстан

булу
тыш, район бюджетыннан дотацияларне
дотациялардан
торган
бирела
тартипта
билгеланган тартип нигезенда гамалга

нче кушымта белан
Республикасы Бюджет кодексына 12
ашырыла .
бюджетыннан дотациял р
ителешен тигезлауга район
2. Жирлекларнец бюджет таэмин
чорына)
чираттагы финанс елына нам план
(
елына
финанс
чираттагы
куламе нам аларны булу
Советы карары белан раслана .
район бюджеты турында район

шаhар,
финанс елына нам план чорына расланса,
агар район бюджеты проекты чираггагы
ителешен тигезлауга
район бюджетыннан бюджет таэмин
авыл жирлекларе арасында план чорына
куламенен 20
елына расланган дотацияларнец гомуми
беренче
чорыныц
план
куламен
дотациялар
гомуми
икенче елына расланган дотацияларнен
проценттан артмаган нам план чорыныц
раслау рехсат итела .
куламенен 20 проценгган артмаган куламен
,
тигезлауга Район бюджетыннан дотациялар
3. х(ирлекларнен бюджет таэмин ителешен
44.1 статьясындагы 5 пунктында билгеланган
Татарстан Республикасы Бюджет кодексынын
Районныц шанар
исап - хисап бюджет таэмин ителеше
тартипта бирела торган дотациялардан тыш ,
билгеланган
таэмин ителешен тигезлау критерие буларак
нам авыл жирлекларена хисаплы бюджет
жирлекларена бирела .
даражадан артмаган шанар нам авыл
жирлеге
бюджет таэмин ителеше шанар нам авыл
~1( ирлекларнен исаплап чыгарылган
потенциалыннан ) чыгьш алынырга мемкин
бюджеты тарафыннан салым базасыннан (салим
, социальнам халык структурасындагы аермаларны
булган бер кешега салым керемнаренен
карата
объектив факторларны нам бер кешега
икътисадый , климат , географик нам башка
район

ита торган шартларны исапка алып,
муниципаль хезмат курсатулар хакына таэсир
.

курсаткеч белан билгелана
жирлекларе буенча уртача курсаткечка охшаш
буенча
даражасе шанар нам авыл жирлекларе
Бюджет таэмин ителешенен исап -хисап
бердам
керемнаре чагыштырмасын таэмин ита торган
шанар нам авыл жирлекларенец салым
хезматлар
нам бер кешега исаплаганда муниципаль
методика буенча, бюджет хезматларе исемлеге
курсаткечлар
нам шартларны характерлый торган
факторларны
торган
ита
таэсир
баясена
курсату
мемкин .
авыл жирлекларе ечен аерым билгеланерга
исемлеге буенча билгелана нам шанар,
чорында факттагы
ителеше даражасен билгелаганда хисап
>~(ирлекларнен хисаплы бюджет таэмин
фаразлана торган
нам (яиса ) аерым жирлекларнен
керемнар нам чыгымнар курсаткечларен
куллану рехсат ителми .
керемнаре нам чыгымнары курсаткечларен
финанс органы
дотациялар бирелган очракта, районныц
4. Олеге статьяныц 3 пунктында каралган
алучы
таэмин ителешен тигезлауга дотациялар
район бюджетыннан жирлекларнен бюджет
органнары
администрация башлыклары ( башкарма -боеру
муниципаль берамлекларнен жирле
муниципаль
икътисадый усеше нам жирлекнен
житакчеларе ) белан жирлекларнен социалькаралган килешулар тезерга хокуклы .
ф инансларьиН савыктыру чаралары
талаплар жирле
тезу тартибе, сроклары нам килешуларга
Олеге пунктта курсателган килешулар
тарафыннан билгелана .
администрация ( башкарма -боеру органы )
бюджетына район бюджетыннан субсидиялар
19 статья. Татарстан Республикасы
Татарстан Республикасы
Республикасы бюджетына субсидиялар
1. Район бюджетыннан Татарстан
билгеланган тартипта бирела .
Бюджет кодексынын 44.10 статьясында
Татарстан
бюджетара субсидиялар район бюджетында
курсателган
елешенда
1
статьяныц
2. Олеге
Республикасы Законы нигезенда карала .
Республикасы бюджеты турында Татарстан
берамлеклар бюджетларына субсидиялар
20 статья . Район бюджетыннан муниципаль
Федерациясе Бюджет
очракларда нам тартипта Россия
1. Район Советы карарларында каралган
муниципаль
Республикасы Бюджет кодексы, башка
кодексы талапларе нигезенда Татарстан
жирле узидара
анамияггаге масьалаларне хал иту буенча
берамлеклар бюджетларына жирле

торган чыгым йекламаларен финанслашу
органнары вакалатларен утаганда барлыкка кипа
.

бирелерга мемкин
максатларында район бюджетыннан субсидиялар
шартлары Район Советы
субсидиялар бирунец максатлары нам
2. Олеге статьяда курсателган
арасында килешулар
тезела торган жирле администрациялар
карары белан билгеланган тартипта
белан билгелана .
башка бюджетара
шанар , авыл жирлекларе бюджетларына
21 статья. Район бюджетыннан

трансфертлар

Бюджет кодексы нам Татарстан
кодексы, Татарстан Республикасы
Россия Федерациясе Бюджет
нигезенда
Республикасынын тиешле законнары
и аптан
башка бюджетара трансфертлар ,
каралган очракта нам тартипта район бюджетыннан
вакалатларенец бер
анамияттаге масьалаларне хал иту
тезелган килешулар нигезенда хсирле
трансфертлар да бирелерга мемкин .
елешен гамалга ашыруга бюджетара
акчалата йекламалар
22 статья . Район алдындагы
суммасы тора,
бурым булып акча средстволары
буенча
йекламалар
акчалата
1. Район алдындагы
тиеш
акчалата йеклама нигезенда туларга
аны район алдында билгеланган датага
Районным ф ин анс активлары н

буенча талаплар
2. Район алдында акчалата йекламалар

ф ормалаштыра .
ном
район алдын даг ы
буенча
йекламалар
Акчалата
3.
аФ едерация е
Рор
нам тортибе ), Россия
кагыйдаларе ( нигезларе , шартлары
билгелана .
финанс- бюджет палатасы тарафыннан
районным
тыш,
очраклардан
каралган
исапка алу , шулай ук
йекламалар буенча бурычларны )
акчалата
(
йекламаларне
Акчалата
4.
гамалга ашыру Россия
бирешлар буенча талон хокукларын
курсателган йекламалар нам алыш932 статьясындагы 4 пунктында курсателган тиешле орган яиса
Федерациясе Бюджет кодексыны м
курсателган вакалатле
нын 93 2 статьясындагы 5 пунктында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы
.
зат тарафыннан гамалга ашырыла
акчалата йекламалар тиешле
билгеланмаган булса, Район алдындагы
5. агар килешуда башкасы
дип санала.
счетына кучерганнан сон уталган
сумманы Район бюджеты нын бердам
кытлыгын финанслау чыганаклары
23 статья . Район бюджеты
кертела :
финанслау чыганаклары составына
Район бюджеты кытлыгын эчке
кыймматле
валютасында курсателган муниципаль
Федерациясе
Россия
номиналь баясе
акчалар

аларны тулауга юналдерелган
кагазьларне урнаштырудан килган акчалар нам

арасындагы аерма ;
тарафыннан Жалеп ителган нам
кредит оешмаларыныц район
валютасында
Федерациясе
Россия
аерма ;
туланган кредитлары арасындагы
тлары
Федерациясе валют ас ында
район тарафыннан Россия
ибашка
ны
а бюджет г сибемасы н
Феде р
Россия Федерациясе
арасындагы аерма Район бюджетына
аерма ;
бюджет кредитлары арасындагы
бюджетлары тарафыннан бирелган
алу счетларында калган
хсирле бюджет акчаларын исапка
давамында
елы
финанс
тиешле
акчаларны узгарту ;
финанслаунын бутан чыганаклары .
хжирле бюджет кытлыгын эчке
составына кертела :
финанслауным башка чыганаклары
Район бюджеты кытлыгын эчке
сатудан керган акча;
акцияларне нам башка формаларын
район милкенда булган капиталда
курс аермасы;
район бюджеты чаралары буенча
регресс талабе
утау гарантнын принципалга карата
гарантияларне
муниципаль
гарант тарафыннан
ы
принципалга карата талон
йа
хокукы барлыкка килуга китерса
тауга ~ барела
у
Район
Федерациясе в
юл кую шарты белан Россия
торган акчалар куламе ;
Жибарела торган
башка бурыч йекламаларен тулауга
районным
валютасында
Россия Федерациясе

акчалар куламе ;
алынган
кредитларын кире кайтарудан
затларга бирелган бюджет
юридик
бюджетыннан
район
кредитларынын Россия
юридик затларга бирелган бюджет
бюджетынын
район
нам
акчалар
арасындагы аерма ;
Федерациясе валютасында суммасы
башка бюджетларына бирелган
Федерациясе бюджет системасынын
Россия
бюджетыннан
район
район бюджетыннан Россия,
кайтарудан алынган акчалар белан
кире
кредитларын
бюджет

кредитлары суммасы
бюджетларына бирелган бюджет
башка
н
системасыны
Федерациясе бюджет
арасындагы аерма ;
акчалар нам район

буенча бердам счеттан кучерелган
акчалар
район бюджеты акчаларын исапка алу
исап- хисап счетына кучерелган
бердам
буенча
алу
исапка
бюджеты акчаларын
елында
арасындагы аерма.
еще
бюджеты акчаларыны ' катiган ел
район
башына
елы
Агымдагы финанс
уламендаСагымдагы
ныц бюджет ассигнованиеларе
фонды
юл
муниципаль
файдаланылмаган
фонды ны ц бюджет ассигнованиела
ча касса
финанс елында муниципаль юл
агымдагы инанр елында вакытль
бил
белан
акты
хокукый
Советыны ц
белан таэмин итуга, эиглар
исеменнан ут
район
нам
каплауга
езеклекларен
ала., финанс
бюджет ассагнованиелрен
курсатуга
хезматлар
,
башкаруга
бюджет
ни т
ты уталанергда теиеа шле
муниципал
алеге
елында
хисап
таэминаты чыганагы курсателган
сап н еы нда бирелуе финанс
финанс
,
а
сигнованиеларе
ас
йекламалар
акчалата
алучыларныц
субсидиялар булган субсидия
куалдыды
бюджет ассигнованил аренецг
лмаган
айдаланы
ф
карарда каралган очракларда
ашырылган юридик
киракле сумма чикларенда гамалга
ечен
тулау
куламда
суммасыннан артмаган
бюджет ассигнованиеларе .
затларга субсидиялар бируга
район бюджеты акчалары н
Калдыклар белан идара иту буенча
законнары
Район haР Россия Федерациясе н
куючы
гамалга
составына
счетта операциялар
ачылган оешмаларнын
палатасында шахси счетлары
бюджет
финанс
нигезенда районнын
кайтару кертела .
акчаларын жалеп иту нам кире
чыганаклар ы
тышкь фи
ил
Район бюджеты кытлыгын
ия вФедерация еннан чит
куллануслкы
кредитларын
ил
чит
максатлы
бюджет кредитлары арасындагы
район тарафыннан туланган
нам
ителган
Жалеп
валютасында

~

~

а

-

аерма;

тарафыннан ЧТ
муниципаль гарантияларне гарант
нда
куллану кысаларында
ил ркредитларын
р
максатлы
китерса,
килуга
барлыкка
муниципаль
талабе хокукы
ил валютасында р аионнын

бирелган чит
Россия Федерациясе тарафыннан
жибарела торган акчалар куламе .

гарантияларен утауга
бурым структурасы
24 статья . РайонныН муниципаль
булырга мемкин :
тубандаге йекламалар равешенда
йекламаларе
бурыч
Районным
1.
кагазьларга );
кагазьларена ( муниципаль кыймматле
бюджетка
1) районным кыймматле
башка бюджетларыннан жирле
системасынын
бюджет
2) Россия Федерациясе
;
Жалеп ителган бюджет кредитлары
валютасында
Федерациясе
Россия
Россия
кысаларында чит ил валютасында
куллану
кредитларын
ил
3) максатлы чит
кредитлары ;
Федерациясеннан жалеп ителган бюджет
тарафыннан жалеп
кредит оешмаларыннан район
валютасында
Федерациясе
4) Россия
ителган кредитлар ;
(муниципаль
чагылдырылган ; Район гарантияларена
валютасында
Федерациясе
5) Россия
гарантияларга),
Россия Федерациясенен чит ил

куллану кысаларында
б) максатлы чит ил кредитларын

гарантияларга ;
валютасында бирелган муниципаль
барлыкка килган нам
кодексын гамалга кертканче
Бюджет
Федерациясе
7) Россия
баптка бурым йекламаларена .
муниципаль бурычка кертелган
кертела :
2. Муниципаль бурым куламена
б уенча
кагазь
1) муниципаль кыймматле
бюджетлары ннан жирле бюджетка
се емасы нынь башкан
бюджет
Федерациясе
Россия
2)
буенча теп бурыч куламе ;
ителган бюджет кредитлары

буенча теп бурыч
тарафыннан Жалеп ителган кредитлар
3) кредит оешмаларыннан район

куламе ;

йекламалар куламе ;
4) муниципаль гарантиялар буенча
йекламаларе куламе .
5) Районньщ туланмаган бутан бурыч

кертела :
3. Муниципаль эчке бурыч куламена
кыймматле
валютасында белдерелган муниципаль
1) йекламаларе Россия Федерациясе
суммасы ;
кагазьлар буенча бурычныц номиналь
бюджет
валютасында белдерелган Россия Федерациясе
2) йекламаларе Россия Федерациясе
кредитлары
бюджетка Жалеп ителган бюджет
системасьшыц башка бюджетларыннан жирле
буенча теп бурыч куламе ;
оешмаларыннан
валютасында белдерелган кредит
3) йекламаларе Россия Федерациясе
буенча теп бурыч куламе ;
район тарафыннан Жалеп ителган кредитлар

белдерелган муниципаль гарантиялар буенча
4) Россия Федерациясе валютасында
йекламалар куламе ;
бутан бурыч йекламаларе
валютасында туланмаган
5) районнын Россия Федерациясе

куламе .
кертела :
4. Муниципаль тышкы бурыч куламена

кысаларында Россия Федерациясеннан район
1)максатлы чит ил кредитларын куллану
куламе ;
бюджет кредитлары буенча теп бурыч
тарафыннан чит ил валютасында алынган
кысаларында район тарафыннан чит ил
2) максатлы чит ил кредитларын куллану

йекламалар куламе .
валютасындагы муниципаль гарантиялар буенча
уртача вакытлы ( бер
киска вакытлы ( бер елдан кимрак), ур
5. Районньщ бурыч йекламаларе
мемкин .
елдан альш 10 елны кертеп ) булырга
(биш
вакытлы
озак
нам
елга
кадр
биш
)
елдан альш
бурыч йекламаларен

белдерелган
25 статья . Россия Федерациясе валютасында

тешереп калдыру
туктату нам аларны муниципаль бурычтан
йекламлсе
валютасында белдерелган муниципаль бурыч
Федерациясе
Россия
Огар
1.
датасыннан сон кипуче

белан каралган тулау
муниципаль бурыч йекламасенец тулау шартлары
Районныц
тапшырылмаса ( йекламалар шартлары нам
тулауга
эченда
ел
сон
еч
датадан
гамаллар кредиторы тарафыннан уталмаса ),
муниципаль хокукый актларында билгеланган
органыныц
дип санала нам , агар Район вакиллекле
курсателган йеклама тулысынча туктатылган
бурычтан тешереп
башкасы каралмаган булса, муниципаль
муниципаль хокукый актларында
калдыры ла.

йекламаларе Россия Федерациясе
Муниципаль гарантиялар буенча район бурыч
халлар) килеп
туктатуга нигез булып торган вакыйгалар (
валютасында муниципаль гарантияларне
курсателган вакыйгалар (халлар) килеп туган
туганда тулысынча туктатылган дип санала нам

калдырыла .
очракта муниципаль бурычтан тешереп
курсателган
1 пунктындагы беренче абзацында
2. жирле администрация , алеге статьяныц
йекламаларен
валютасында белдерелган муниципаль бурыч
сроклардан сон , Россия Федерациясе
турында муниципаль хокукый акт чыгара.
муниципаль бурычтан тешереп калдыру
белдерелган
калдыру Россия Федерациясе валютасында
3. Муниципаль бурычтан тешереп
кытлыгын
йекламаларе терларе буенча жирле бюджет
кучерела торган муниципаль бурыч
аларны исаптан тешеру
тешеру суммаларын чагылдырмыйча
исаптан
чыганакларында
финанслау
кимету юлы белан гамалга ашырыла .
суммасына муниципаль бурыч куламен
гамалда
беренче абзацы ниц, 2 нам 3 пунктларынын
4. Олеге статьяныц 1 пунктындагы

нам
Федерациясе , Россия Федерациясе субъектлары
Россия
буенча
килешуларе
кредит
булуы
йекламаларена кагылмый .
муниципаль бурыч
башка муниципаль берамлеклар алдында

сатып алынган)
лган , шулай ук туланган (
реструктурлаштыры
бурычтан
5. Муниципаль
ия
муниципаль
йекламасьшь
гамалга
муниципаль бурыч
не
и злам лар м исапка алып
ры
ь
а1 яла
6 ст
мам
105
н
кодек
Федерациясе Бюджет
ашырьиа .
нигезенда аларны тулы
кагазьларнец эмиссия шартлары
кыймматле
Муниципаль
6.
Федерациясе законнарында
тарафыннан сатып алынган (Россия
орган
эмитлаштырган
куламда
операциялар ) муниципаль

натиЖасенда яиса башка
каралган операцияларне алмаштыру
курсателган орган карары буенча
чыгару, тулау датасына кадр ,

кыймматле кагазьларнец
мемкин .
вакытьшнан алда туланган дип танылырга
чыгарьиган муниципаль
эмитенты узе тарафыннан
Муниципаль кыймматле кагазьлар
алынган
тулап бетер
кыймматле кагазьлар буенча йекламаларне
каралган башка операциялр
Россия Федерациясе законнара ььндаи

натиЖасенда алынган яиса

хокуклы .
натиЖасенда алынган) дип танырга
алулар
26 статья . Муниципаль бурыч
бурыч алУ
1. Районныц муниципаль эчке
шнан
сисемасьшьн башка бюджетларь
е бюджет
д
Федерацияс
Россия
нам
белан
урнаштыру юлы
район исеменнан
нам кредит оешмаларыннан
б уларак районным
в
валю асьнда белдерелганаемчы
Федерациясе
Россия
буенча
ацлашыла , алар
кипа .
бурыч йекламаларе барлыкка
Россия
бурыч алулары
2. Районныц муниципаль ты шкы
Район исеменна жирле
кысаларында федераль бю джегга
куллану
кредитларын
чит ил максатлы
Федерациясе алдында чит ил
кузда тотыла , алар буенча Россия
иту
Жалеп
кредитлар
бюджетка
йекламаларе барлыкка кило .
валютасьшда белдерелган бурыч
алулар чираттагы
3. Муниципаль тышкы бурыч
проектларны финанслау
алулары программаф ьнакеертелган
Федерациясенен даулат тышкы бурыч
максатларында гамалга ашырыла .
Федерациясе Бюджет
гамалга ашыру хокукына Россия
4. Муниципаль бурыч алуларны
башкарма жирле администрация ( район
исеменнан
район
нигезенда
кодексы нам Район уставы
боеру органы ) ия була .
утаганда Район
урнаштыру тубандаге шартларны
кагазьларне
кыймматле
5. Муниципаль
тарафыннан гамалга ашырыла :
буенча
1) районныц бурыч йекламаларе
торган юридик
а
теате гтарафыннан билгблан
кХек ум
Федерациясе
Россия
исемлеге
2)район
Федерациясе Хекумате
гамалга ашыручы Россия
гамалларен
рейтинг
бернича
яиса
затларнын бер
алды.
ким булмаган кредит рейтингы
тарафыннан билгелана торган дараЖадан
Татарстан Республикасы
кодексынын 107 1 статьясы нам
Бюджет
Федерациясе
аЖасе
6. Россия
уртача
бурыч
а
31 1 статьясы нигезен
кодексьшын
,
Бюджет
аль ь6Урыч алулар башкарырга
керткан очракта ,
теркемена
заемчьиар
булган
5 пунктында каралган районныц
кодексынын 107 1 статьясындагы
Бюджет
Федерациясе
Россия
арттыруга китера торган куламнарда

зурлыгын
бурыч тотрыклылыгы курсаткечларенен

хокуклы тугел .
муниципаль гарантиялар бирерга
Татарстан Республикасы
кодексынын 107' статьясы нам
7. Россия Федерациясе Бюджет
нигезенда мун
ьI белан
Бюджет кодексьшыц 31 1 статьясы
рлы
ст
Респ У бликасы Финанс ьМин
т
ан
арс
т
Та
ф
тик
бары
муниципаль гарантияларне
ук кур сателган
елына нам план чо р ына) , шулай
инанс
аттагы
чи
килештерелган очракта гына
гена бирерга хокуклы .
программаларга узгарешлар кертелганда
Татарстан Республикасы
кодексынын 107 1 статьясы нам
Бюджет
Федерациясе
8. Россия
заемчылар
тотрыклылыгы тубан булган
бурыч
ул
нигезенда
статьясы
1
Бюджет кодексынын 31

бурыч алулар башкарырга , Россия Федерациясе
теркемена кертелган очракта, Район муниципаль
пунктында каралган районным бурыч тотрыкльиыгы
Бюджет кодексыныц 107 1 статьясындагы 5

куламнарда муниципаль гарантиялар
курсаткечларенец зурлыкларын арттыруга китера торган
бирерга хокуклы тугел.
107 1 статьясы нам Татарстан Республикасы
9. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц
заемчылар
ул бурыч тотрыклылыгы тубан булган
Бюджет кодексыныц 31 1 статьясы нигезенда
оешмаларыннан кредитлар равешенда нам районньщ
теркемена кертелган очракта, Район кредит
максатларында гына, шулай ук районным тулау
кыймматле кагазьларен бары тик рефинанслау
Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка
салатен торгызу планы кысаларында бирелган
равешенда муниципаль эчке бурыч алуларны
бюджетларыннан максатлы бюджет кредитлары
Бюджет кодексыным 107 1 статьясындагы 9
гамалга ашырырга хокуклы ., Татарстан Республикасы
кодексынын 31 1 статьясындагы 7 пунктында
пунктында нам Татарстан Республикасы Бюджет

каралган .

статьясы нам Татарстан Республикасы
10. Россия Федерациясе Бюджет кодексыным 107 1
заемчылар
бурыч тотрыклылыгы тубан булган
Бюджет кодексыныц 31 1 статьясы нигезенда
кодексыныц 107 1 статьясы нам 31 1 статьясы
теркемена аны Россия Федерациясе Бюджет
тышкы бурыч алуларны гамалга ашырырга нам
нигезенда кабул иткан очракта, Район муниципаль
бирерга хокуклы тугел .
муниципаль гарантияларне чит ил валютасында
107 1 статьясы нам Татарстан Республикасы
11. Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц
заемчылар
бурыч тотрыклылыгы тубан булган
Бюджет кодексынын 31 1 статьясы нигезенда ул
эчке бурыч алуларны башкарырга , муниципаль
теркемена кертелган очракта, Район муниципаль
Финанс министрлы гы тарафыннан чираттагы
гарантияларне бары тик Татарстан Республикасы
финанс елына ) Россия Федерациясе валютасында
финанс елына нам план чорына ( чираттагы
валютасында тапшырырга хокуклы , шулай ук
расланган очракта гына Россия Федерациясе
.
курсателган программаларга узгарешлар кертелде
кодексыныц 107 1 статьясындагы 9 пунктында
12. Районным Россия Федерациясе Бюджет
нда Россия Федерациясе бюджет системасыныц
каралган тулау салатен торгызу планы кысалары
бюджет кредитлары буенча йекламаларен
башка бюджетларыннан бирелган максатлы
реструктуризациялауне уткару рехсат ителми .
валютасында бурыч алулар нам гарантиялар
27 статья. Район тарафыннан чит ил
биру узенчалекларе
Россия
ил валютасында бурыч алырга,
1 .Район, Россия Федерациясеннан чит
кодексыныц 103 статьясындагы 25 пункты
Федерациясеннан , Россия Федерациясе Бюджет
Россия
максатлы чит ил кредитлары акчаларын
нигезламаларен исапка алып , Жалеп ителган
бирерга
гына чит ил валютасында гарантиялар
Федерациясе тарафыннан куллану кысаларында

хокуклы .

чик куламе
28 статья . Муниципаль бурыч алуларныц иц
алуларным иц чик куламе дип тиешле финанс
1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч
программалары буенча жирле бюджетка акча
елына муниципаль эчке нам тышкы бурыч алулар
жалеп итунец хсы елма куламе ацлашьиа .
чираттагы финанс елына нам план чорына
2. Жирле бюджетка акча Жалеп иту куламе
белан
нам тышкы бурыч алулар программалары
(чираггагы финанс елына) муниципаль эчке
Россия
акчаларны Жалеп итунец гомуми суммасы ,
билгелана , нам тиешле финанс елында
статьялары нигезламаларен исапка алып, жирле
Федерациясе Бюджет кодексы нын 103 нам 104
нам жирле
торган акчаларныц гомуми суммасы ннан
бюджет кытлыгын финанслауга жибарела
тулау
елына расланган район бурыч йекламаларен
бюджет турында тиешле финанс
куламнареннан артмаска тиеш .

бюджет
anуларынын гомуми суммасы жирле
Районным
бурыч
елында
финанс
Хисап
3.
китса , нам хисап
акчаларнын гомуми суммасыннан артып
юналдерелган
финанслауга
н
кытлыгы
1 гыйнварына
бюджет акчanары нын агымдагы елнын
буенча
жирле
йомгаклары
ели
финанс
барлыкка килган ,
куламнаре курсателган арттыру суммасында
тулау
буенча
бурычлары
булган
чик куламен
финанс елына бурыч алуларны н им
курсателган арттыру суммасында , агымдагы
максатларга
кодексынын 9 б статьясында каралган
киметеп , Россия Федерациясе Бюджет
юналдерелерга тиеш .
( чираттагы
чираттагы финанс елына нам план чорына
4. Муниципаль бурыч куламе
расланган , кире
карар белан расланган карар нигезенда
финанс елына) жирле бюджет турында
сальцишан тулауларнен
) физик затлар керемнарена
кайтарылмы й торган кертемнарнен нам (яиса

тулауларнен расланган куламен исапка
естама нормативлары буенча салим керемнареннан
тиеш. Россия Федерациясе
керемнаренен гомуми куламеннан артмаска

anмыйча, жирле бюджет
гамалга ашырыла
4 пунктында каралган чаралар
Бюджет кодексыныц 136 статьясындагы
затлар керемнарена
тулаусез керемнарнец нам (яиса) физик
торган район очен бурыч куламе ,
тулауларнегу
нормативлары буенча салим керемнареннан
салымнан тулауларнец естама
чорына (чираттагы
чираттагы финанс елына нам план
алмыйча,
исапка
куламен
расланган
керемнаренец
карар белан расланган жирле бюджет
турында
бюджет
жирле
елына)
финанс
артмаска тиеш.
гомуми куламенец 50 про центыннан
талапларне
курсату чыгымнары куламе тубандаге
5. Муниципаль бурычка хезмат
белан раслана:
утаганда жирле бюджет турындагы карар
муниципаль
чорында ( чираттагы финанс елында)
1) Чиратгагы финанс елында нам план
план чорына Татарстан
куламе чираттагы финанс елына нам
бурычка хезмат курсату чы гьцишары
чираттагы
Республикасы законы белан расланган яиса
Республикасы бюджеты турында Татарстан
турында карар белан
чираттагы финанс елына) жирле бюджет
финанс елына нам план чорына (
артмаска тиеш,
гомуми куламенен 10 процентыннан
расланган тиешле бюджет чыгымнарынын
торган субвенциялар
системасы бюджетларыннан бирела
мона Россия Федерациясе бюджет
куламеннан тыш ;
исабеннан гамалга ашырыла торган чыгымнар
муниципаль
чорында ( чираттагы финанс елында)
2) Чираттагы финанс елында нам план
гыйнварына барлыкка
буенча чираттагы финанс елынын 1
бурычны тулау нам хезмат курсату
20 процентыннан
жирле бюджет турында расланган карарнын
килган тулауларнец еллык суммасы
Федерациясе
булмаган керемнаренен нам Россия
сanым
,
салим
бюджетным
жирле
артмаска тиеш
исаплаганда ,
дотацияларнен ; курсателган нисбатне
бюджетларыннан
системасы
бюджет
елыннан сон килуче
ниц ( чираттагы финанс елына) hap
чоры
план
нам
елыннан
финанс
чираттагы
жибарела торган
йекламаларен вакытыннан алда тулауга
сон
бурыч
гыйнварыннан
елныц 1
тулаулар суммасы исапка алынмый .
муниципаль гарантиялар программасы
30 статья . Чит ил валютасында
финанс
гарантиялар программасы чираттагы
1. Чит ил валютасьшдагы муниципаль
ил

магьлуматларны курсатеп бирела торган чит
елында нам план чорында тубандаге
:
исемлегеннан гыйбарат
валютасындагы муниципаль гарантиялар

юналеше
теркемнар) нам (яиса ) гарантиянен hap
1) hap юналеш (максатлар), категория (
юналешларе ( максатлары ) ;

атамаларын курсатеп гарантиялау
( максатлары ) буенча принципаллар
валютасы ;
таэмин итела торган йекламалар
2) гарантиялар нам алар тарафыннан
3) гарантияларнен гомуми куламе ;
регресс талабе хокукы булу ( булмау) ;
4) гарантнын принципалларга карата
башка шартлары .
5) гарантияларне биру нам утаунен
йекламалар

гарантия белан таэмин итела торган
2. Муниципаль гарантия муниципаль

белдерелган валютада бирела нам утл .

турындагы
гарантиялар программасы бюджет
3. Чит ил валютасындагы муниципаль
карарга кушымта булып тора.
алулар программасы
31 статья . Муниципаль тышкы бурым
елына) муниципаль
план чорына ( чираттагы финанс
1. Чираттагы финанс елына нам
) чираттагы финанс
максатлы чит ил кредитларын нам (яиса
программасы
алулар
бурыч
тышкы
туланган чит ил
финанс елында) чит ил валютасында
чираггагы
(
чорында
план
нам
елында
итела торган
бюджеттан чит ил валютасында Жалеп
кредитларын куллану кысаларында федераль
гыйбарат .
бюджет кредитлары исемлегеннан
нам (яиса ) чит ил валютасында туланган
программасы белан билгелана :
2. Муниципаль тышкы бурыч алулар
чорында ( чираттагы финанс елында) жирле
1) Чираттагы финанс елында нам план
срокларында
кредитлары буенча бурыч йекламаларен тулау
бюджетка Жалеп итела торган бюджет
бюджетка Жалеп
кредитларын файдалану кысаларында жирле
жирле бюджетка максатлы чит ил
сроклары ;
итела торган бурыч йекламаларен тулау
чит ил
куллану кысаларында жирле бюджегган
2) максатлы чит ил кредитларын
елында нам план
кредитлары буенча чираггагы финанс
валютасында Жалеп ителган бюджет
бурыч йекламаларен тулау куламе .
чорында ( чираттагы финанс елында) районным
муниципаль
чорына ( чираттагы финанс елына)
3. Чираттагы финанс елына нам план
( чираттагы финанс
чираттагы финанс елына нам план чорына
тышкы бурыч алулар программасы
кушымта булып тора.
елына) жирле бюджет турында карарга
алулар программасы
32 статья . Муниципаль эчке бурыч
муниципаль
чорына ( чираггагы финанс елына)
1. Чираттагы финанс елына нам план
и
чираттагы финанс елындаам план
эчке бурыч алулар программасы
ларе ерларе буенча
туланерга тиешле бурыч йеклам
яиса)
(
нам
ашырыла
гамалга
елында)
гыйбарат .
муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннан
программасы белан билгелана :
2. Муниципаль эчке бурыч алулар
муниципаль
план чорында ( чираттагы финанс елында)
1) Чираггагы финанс елында нам
тулаунец ин
барлыкка кило торган бурыч йекламаларен
ашырганда
гамалга
алуларны
бурыч
эчке
бюджетка акча Жалеп иту
йекламаларе терларе буенча жирле
бурыч
тиешле
сроклары
чик
тулаунен ин чик
терларе буенча бурыч йекламаларен
куламнаре нам тиешле бурыч йекламаларе

сроклары ;

буенча Россия Федерациясе валютасында
2) тиешле бурыч йекламаларе терларе

тулау куламнаре.
белдерелган муниципаль бурыч йекламаларен
елына) муниципаль
план чорына ( чираттагы финанс
3. Чираттагы финанс елына нам
чираттагы финанс
финанс елына нам план чорына (
чираттагы
программасы
эчке бурыч алулар
кушымта булып тора.
елына) тиешле бюджет турында карарга
муниципаль эчке
кодексынын 105 статьясы нигезенда
Бюджет
Федерациясе
Россия
4.
.
бурыч алулар программасында чагылдырылмый
муниципаль гарантиялар
Россия Федерациясе валютасында

33 статья .
программасы

программасы ,
валютасындагы муниципаль гарантиялар
1. Россия Федерациясе
чорында бирела торган
чираттагы финанс елында нам план
,
курсатеп
магьлуматларны
тубандаге
гыйбарат :
муниципаль гарантиялар исемлегеннан
валютасындагы
Федерациясе
Россия

юналеше
теркемнар) нам ( яиса) гарантиянец hap
1) hap юналеш ( максатла ), категория (
юналешларе ( максатлары) ;

атамаларын курсатеп гарантиялау
(максатлары ) буенча принципаллар
2) гарантияларнен гомуми куламе ;
регресс талабе хокукы булу ( булмау) ;
3) гарантнын принципалларга карата
башка шартлары .
4) гарантияларне биру нам утаунен

муниципаль
белдерелган йекламалар буенча
Россия Федерациясе валютасында
валютасында гына бирела нам утала.
гарантиялар бары тик Россия Федерациясе
бюджет
муниципаль гарантиялар программасы
З . Россия Федерациясе валютасындагы
тора.
турында тиешле карарга кушымта булып
куламнаре
кагазьларне урнаштыруныц ин чик
34 статья . Муниципаль кыймматле
финанс елына)
чорыныц hap елына ( чираггагы
Чираттагы финанс елына нам план
бюджет турында
чик куламе номиналь бая буенча тиешле
муниципаль кыймматле кагазьларнен ин
Район Советы
бурычныц югары чиклареннан тыш
карарда билгеланган муниципаль эчке
2.

тарафыннан билгелана .
35 статья . Муниципаль гарантиялар
башка
бенефициар каршында шартнамадан яиса
1. Муниципаль гарантия принципалнын
тиешенча утауне
барлыкка килган акчалата йекламаларен
алыш- бирештан (теп йекламадан )
таэмин ита .
таэмин итми,
йекламаларен вакытыннан алда утауне
2. Муниципаль гарантия принципал
йекламаларен утау
вакытыннан алда уталеше яиса принципал
шул исаптан принципалга аларнын
шартлар) Житкан очракта да.
вакыты якынлашкан вакыйгалар (
формасы маЖбУри булып тора.
З . Муниципаль гарантиянен язма
нам
суммасы чагылдырьиган валютада бирела
йеклама
теп
гарантия
Муниципаль
4.
утала .

ителган йекламасе
буенча, принципалнын узена таэмин
5. Гарант , муниципаль гарантия
субсидиар Жаваплылык тота.
буенча гарантия суммасы чикларенда
:
б . Муниципаль гарантияда курсатела
гарантия
белем — Район) нам гарант исеменнан
1) гарант исеме (тиешле гавами -хокукый
бирган орган исеме ;

2) бенефициарнын исеме ;
3) принципалнын исеме ;
баяламасен нам номерын
( теп йекламанен исемен ,
4) гарантия бирела торган йеклама
утау

вакытын яиса анын буенча йекламаларне
(булган очракта), теп йекламанен гамалда булу
шартларын курсатеп );

теп йекламанен башка теп
вакытын , ике якларныц атамалары н ,
гарантиянен ин чик суммасы ;
5) гарант йекламаларе куламе нам
6) гарантия биру нигезларе ;
вакыйга ( шарт);
яиса гарантия уз кечена кера торган
7) гарантия уз кечена керу датасы
8) гарантиянен гамалда булу срогы ;
талабен кую
гарантия уталеше турында бенефициар
9) гарантия очрагын билгелау ,
вакыты нам тартибе ;
нигезларе ;
10) гарантияне чакыртып алу
гарант тарафыннан утау тартибе ;
11) гарантия буенча йекламаларне
, принципалнын
нинди да булса елешенда уталганда
12) гарантиянен тулы куламда яиса

тупы куламда яиса нинди да булса елешенда
йекламаларенец
ителган
таэмин
белан
гарантия
нам гарантияда билгеланган

суммасын кимету нигезларе
уталганда ( туктатылганда) гарантия
башка очракларда ;
13) гарантияне туктату нигезларе ;
йеклама
башка узгартела алмый торган теп
14) гарантныц алдан язма ризалыгыннан
шартлары ;

акчаларны
бенефициарга гарант тарафыннан туланган
15) муниципаль гарантия буенча
принципалга карата
талабе хокукы булу яиса булмау (
каплау турында принципалга гарант
гарантнын регресс талабе, регресс);

Бюджет кодексында ,
, шулай ук Россия Федерациясе
шартлары
башка
гарантиянен
16)
бируче орган актларында
, гарант исеменнан гарантия
актларында
хокукый
норматив
гарантнын
билгеланган белешмалар .

талабе хокукый кузда тотмый торган
7. Гарантнын принципалга карата регресс
процент
гарантия бира торган район милкенда 100
муниципаль гарантия бары тик муниципаль
хуЖ anык Жамгыяте йекламаларе

anь гарантия бира торган
акцияларе ( елешларе ) булган муницип
очракта
тулысынча яиса влешча хосусыйлаштмрган
буенча гына бирела ала. Принципалны
б елон
регр есс
принципалга
монды й муниципаль гарантия гарантнын
Федер ц иясе Бюджет кодексын ыц
бирелган дип санала нам принципалныц Россия
вакытында гарантнын
законнары тan опларена туры кило торган
нам Россия Федерациясе граждан
байле равешта барлыкка кило
нинди да булса елешенда уталуена
тулы куламда яиса гарантиянен
принципал йекламаларен

канагатьландеру буенча
торган принципалга карата регресс талабен
таэминат

бирелганче муниципаль
кило . Курсателган
утауне таэмин иту бурычы барлыкка
гарантияне утау рехсат ителми .
гарантияда курсателган
кечена керуе календарь дата яиса
уз
гарантиянен
Муниципаль
8.
белан билгелана .
билгеле бер вакыйга ( шартлар) башлану
гарантия шартларын
язма рехсатеннан башка муниципаль
алдан
бенефициарныц
Гарант
9.
узгартерга хокуклы тугел .
талаплар ,
бенефициарнын гарантка карата булган
10. Муницип anь гарантия буенча
принципал ( эмитентнын )
( сатьш алучыга) кучуга ,
облигацияга хокукларнын яна хуЖасына
Россия Федерациясе

кагазьлар турында
йекламаларен утауга байле равешта, кыймматле
кучудан )
хокукларын тапшырудан (
законнарында билгеланган талапларнен
нигезлар буенча кучарга) алмый .
ризалыгыннан башка тапшырыла ( бутан

тыш, алдан язма

курсателган очракларда нам нигезлар (шул исаптан
11.Муниципаль гарантия гарантияда
язма ризалыгыннан башка теп

пунктчасында гарантнын алдан
алеге статьяныц б пунктындагы 14
статьянын 7 пунктында нам
да), шулай ук принципал алеге
йеклама шартларын узгарткан очракта
пунктында билгеланган бурычын
кодексынын 115 статьясындагы 5
Россия Федерациясе Бюджет
утамаганда гарант тарафыннан таныла.
талабе ( гарантия
акча тулау турында бенефициар
12. Муниципаль гарантия буенча
гарантия очрагы

билгеланган очракта гына (
уталеше турында бенефициар талабе) гарантияда
уталеше турында бенефициар

талабе
Гарантия
.
мемкин
бирелерга
гарантка
килеп чыкканда)
кушып , язма равешта
гарантияда курсателган документларны
,
тартипта
билгеланган
гарантияда
гарантка белдерелерга тиеш .

нам муниципаль гарантияне биру тур ындагы
гарантияда
муниципаль
Бенефициар
13.
исаптан
гарантияне утау турында талапларне , шул
элек
срогыннан
билгеланган
килешуда
утау срогы якынлашкан дип санала

ителган йекламаларне
принципалнын гарантиясе белан таэмин
.
вакытында да, курсатерга хокуклы тугел
торган вакыйгалар ( шартлар)
турында принципалга хабар
турында бенефициар талобен кую
14. Гарант гарантия уталеше
кучермасен тапшырырга тиеш .
итарга нам принципалга талапнец
бенефициарныц курсателган

билгеланган срокта,
15.Гарант муниципаль гарантияда
турындагы

тanабен карарга нам
белан гарантия уталеше
талапка кушып бирелган документлар
туры килу- килмавен
ага кушып бирелган документлар
гарантия шартларына талаплар нам
тикшерерга тиеш .
бирелган документлар
бенефициар тan обе нам ана кушып
16. Гарантия уталеше турында
бенефициарга аны н талабен
дип таныла нам гарант
гарантия шартларына туры килми
баш тарта :
канагатьландерудан тубандаге очракларда
булу срогы) гарантка
тамамланганнан сон ( гарантиянен гамалда
1) гарантия бирелган срок
документлар гарантка тапшырылган ;
талон нам (яиса ) аца кушып бирелган

документлар гарантияда билгеланган тартипне
2)талап нам (яиса) ана кушып бирелган
бозып , гарантка тапшырылган ;
килми ;
документлар гарантия шартларына туры
3) талап нам (яиса ) ана кушып бирелган
такъдим ителган
яиса) еченче затлар тарафыннан
4) бенефициар принципал нам (

йекламаларенен тиешле уталешен кабул итудан
принципалнын гарантия белан таэмин ителган
баш тарггы ;
кодексынын 115
нам Россия Федерациясе Бюджет
5) алеге статьянын 7 пунктында
очракларда ;
статьясындагы 6 пунктында билгеланган
очракларда .
6) гарантияда билгеланган башка

талабе нам (яиса) ана кушып бирелган
17.Гарантиянен уталеше турында бенефициар
туры килми дип танылган

гарантия шартларына
документлар нигезсез нам (яиса ) муниципаль
турында хабар итарга
талабен канагатьландерудан баш тарту
анын
бенефициарга
гарант
очракта,
тиеш .

каршылыкларны
принципал такъдим ита алырлык
18. Гарант бенефициар талабена каршы
таныган очракта да
алардан баш тарткан яки уз бурычын
чыгарырга хокуклы . Гарант , принципал
.
алеге каршылыкларга хокукы н югалтмый
кушып бирелган
бенефициар талабен нам ана
19. Гарантия уталеше турында
танылган очракта

тиешле шартлары дип
документларны нигезле нам муниципаль гарантиянен
тиеш .

гарантияда билгеланган вакытта утарга
гарант , гарантия буенча йекламане
каралган йекламасе
каршындагы муниципаль гарантияда
20. Гарантныц бенефициар
гарантия суммасыннан
принципалнын срогы чыккан йекламаларе
гарантия белан таэмин ителган
да артмаган куламенда .
йекламасе туктатыла :
буенча бенефициар алдындагы
21. Гарантнын муниципаль гарантия
тулап ;
бенефициарга гарант тарафыннан акча
1) гарангга билгеланган куламда
гамалда булу срогы);
узганнан сон бирелган ( гарантиянен
2) гарантияда билгеланган вакыт
гарантия белан таэмин
затлар тарафыннан принципалнын
еченче
)
(яиса
нам
принципал
3)

курсателган йекламаларен бутан нигезлар
ителган йекламаларен утаган яиса принципалныц
гарантия уталеше турында
гарантка нам ( яиса) судка бирелган
буенча ( бенефициар тарафыннан
карамастан );
гарантка карата талап булу булмауга

бенефициарныц уз хокукларыннан нам (яиса)
4) гарантка кире кайтару юлы белан
язма гаризасы буенча уз
-

йекламалареннан азат иту турында
бенефициарныц гарантия буенча уз
Федерациясе Бюджет
принципал тарафыннан Россия
хокукларыннан баш тартуы натиЖасенда ,
бенефициарлар
гарантия буенча мондый гарантия буенча
кодексынын 115 1 статьясында каралган
очен нигезлар факгга булмаган очракта;
нам килачакта алар барлыкка килу
билгеланган срокта
бирелган принципалнын йекламасе
5) агар таэмин ителешена гарантия
барлыкка килмаса ;

турында судка талап куйганнан сон теп
6) бенефициар гарантка гарантия уталеше
бетеруга байле) туктатуга яиса

нам (яиса) бенефициарны
йекламане (шул исаптан принципалны
байле равешта ;
анын гамалда булмавын тануга
нигез буенча башка
яиса бенефициарга караган башка
7) бенефициарныц башка затка

буенча талап хокуклары бирелган очракта,
гарантка гарантия , хокуклар нам ( яиса) бурычлар
хокукларнын нам бурычларнын )

курсателган талапларнен (
гарантныц алдан язма ризалыгыннан (
байле равешта , кыймматле
облигацияга хокукларнын кучуена
яна хуЖасына ( сатып алучы га)
кокукларын ) алдан
законнарында билгеланган талапларне (
Федерациясе
Россия
турында
кагазьлар
гарантия
принципалнын ( эмитентнын ) йекламаларен утру
тыш
,
)
кучудан
(
кучудан
(
тапшырудан
белан таэмин итела ;
8) принципал

тарафыннан

башка

затка

тапшырылган

яиса

принципалга

караган

башка затка кучкан
бурычнын ) башка нигезларе буенча
(
бурычларнын
яиса)
(
нам
хокукларнын

принципалга караган
ризалыгыннан башка, теп йеклама буенча
очракта, гарантнын алдан язма
буенча принципал
бурычнын) башка нигезларе
хокукларны н нам ( яиса) бурычларнын (
тарафыннан тапшырылган очракта;;

нам нигезлар буенча гарантияга баялама
9) гарантияларда курсателган очракларда

натиЖасенда ;
очракларда .
10) гарантияда билгеланган башка

туктатылганнан сон бенефициарнын гарантияне
22.Гарантнын анын буенча йекламаларе
нинди да булса хокукларны сакламый .
тотып калу курсателган гарантия буенча
магьлум булган очракта, гарант бу хакта
23.Муниципаль гарантияне туктату турында
тиеш .
бенефициарга нам принципалга хабар итарга
китера
гарантияга баялама алу яиса туктатуга
Бенефициар нам принцип anнын муниципаль

булган очракта, бу хакта гарантка хабар итарга
торган халларнен килеп чыгуы турында магьлум
тиеш.

карата регресс
гарантияне утау гарантнын принципалга
24. Гарант тарафыннан муниципаль
карата тan абе

бенефициарнын принципалга
талабе хокукы барлыкка килуга китерса яиса
муниципаль гарантияне

утауга
байле булса, мондый
хокукларынын гарантка юл куюы белан
муниципаль
чыганакларында исапка алына, а мондый
акчалар , бюджет кытлыгын финанслау
кредиты биру кебек чагыла .
гарантия буенча йекламаларне утау бюджет
принципалга карата
муниципаль гарантияне утау гарантнын
25. агар Гарант тарафыннан
карата талап
китермаса й бенефициарнын принципалга
килуга
барлыкка
хокукы
регресс тanабе
утау очен акча
булмаса, мондый муниципаль гарантияне
байле
белан
кую
юл
гарантка
хокукы
алына.
тиешле бюджет чыгымнарында исапка
да булса
йекламаларнен тулы куламда яиса нинди
2б . Гарант тарафыннан гарантия буенча
гарантка

тартибенда гарантка кайтару яиса
елешенда утау йезеннан туланган акчалар регрессы
хокукларын утау йезеннан алынган акчалар
бенефициарнын принципалга карата бирелган талап
буларак чагылдырыла .
бюджет кредитларын кире кайтару
ителган кредитлар нам займнар максатлы
27.Муниципаль гарантиялар белан таэмин
булырга тиеш.
акчаларын максатсыз
таэмин ителган кредит ( займ)
28. Муниципаль гарантия белан
шартнамада

муниципаль гарантия биру турында
ф айдалану факты ачыкланган очракта,
принципал нам
тиешенча утамаган очракта,
билгеланган йекламаларне утамаган яиса

бенефициар

муниципаль гарантия биру турында килешуда билгеланган
Россия Федерациясе законнарында ,
Жаваплылы кка ия.
таэмин итуда
торган бенефициарлар йекламаларне
29. Билгесез затлар даирасе булып
кодексы белан
узенчалекларе Россия Федерациясе Бюджет
бирела торган муниципаль гарантиянен

билгелана .

йекламалар
эмиссиясе натиЖасенда барлыкка килггн
30. Муниципаль кыймматле кагазьлар
Федерациясе Бюджет

утау узенчалекларе Россия
буенча муниципаль гарантияларне биру нам
кодексы белан билгелана .
Россия

Федерациясе Бюджет
тартибе нам шартлары
31. Муниципаль гарантияларне биру
алеге Карар белан билгелана .
кодексы нам анын нигезенда кабул ителган
кагазьлар
36 статья . Муниципаль кыймматле
кыймматле кагазьлар
кыймматле кагазьлар муниципаль
1 . Район исеменнан чыгарылган
дип атала.

тора,ул
эмитенты булып Жирле администрация
2. Муниципаль кыймматле кагазьларнен
бирелган .
ашыру хокукына Район уставы белан
муниципаль бурыч алуларны тормышка

кагазьлар
мемкин булган муниципаль кыймматле
З . Район тарафыннан чыгарылырга
Бюджет
тартибе нам шатрлары Россия Федерациясе
терларе , аларныц эмиссиясе , мвражагатьларе

кодексы белан билгелана .
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нигезларе
37 Статья. Район бюджеты проектын тазу
социальфинанс белан таэмин иту максатларында
1 .Бюджет проекты чыгым йекламаларен
икътисадый усеш фаразлары нигезенда тезела .
утап
Бюджет кодексы нам аныц талапларен
Бюджет проектын твзу, Россия Федерациясе
билгеланган
район Башкарма комитеты тарафыннан
,кабул итела торган Нигезлама нигезенда ,
тартипта нам срокларда башкарыла.
район
чорына район бюджеты проектын тазу
2. Чираттагы финанс елына нам план
бюджетына нигезлана :
саясатена карата талаплар) билгели
Россия Федерациясенда бюджет саясатен (бюджет
Россия Федерациясе Федераль Собраниесена
торган Россия Федерациясе Президентыны н
юлламасы нигезламаларе ;
районным социаль- икътисади усеш фаразы ;
чираггагы финанс елына) бюджет нам салым
чираггагы финанс елына нам план чорына (
саясатенец теп юналешларе ;
фаразына
бюджет фаразы проекты, бюджет
озак сроклы чорга бюджет фаразы (
-

-

-

-

узгарешлар проекты) ;

проектлары , курсателган
муниципаль программалар ( муниципаль программалар

-

программаларны узгарту проектлары).
кирок :
З . Бюджет проектын тезу ечен магьлумат
Жыемнар турындагы законнары , Татарстан
Россия Федерациясенец салымнар нам
норматив
турындагы законнары , район Советынын
Республикасынын салымнар нам Жыемнар
гамалда
турындагы закон проекты эшли башлаганда
хокукый актлары , салымнар нам хсьre мнар
-

-

булган вакытта ;
максус
Жирле салымнардан нам хсыемнардан ,
район бюджетына федераль, региональ ,
тулаулар нормативлары ;
салим режимнарында каралган салы мнардан
башка даражаларе бюджетларыннан бирела
Россия Федерациясе бюджет системасынын
-

тулаусез керемнарнец нам (яиса ) салим
торган тулауларнец естама нормативлары буенча
-

керемнаренен кузда тотылган куламнаре ;
башка дарахсалареннан тапшырыла торган
Россия Федерациясе бюджет системасынын
чыгымнар терларе нам куламнаре ;
чыгымнары нормативлары .
муниципаль хезматлар курсатуга финанс
усеш фаразы
38 статья . Районным социаль - икътисади
кименда еч ел вакыт эченда эшлана .
1. Районньщ социаль икътисади усеш фаразы
Башкарма комитеты тарафыннан билгеланган
2. Социаль - икътисади усеш фаразы район
тартипта ел саен эшлана .
фаразы
план чорына социаль икътисади усеш
Районным чираггагы финанс елына нам
н естау юлы
нам план чорыныц икенче ели параметрлары
план чорыныц параметрлары н ачыклау
белан эшлана .
нигезлау,
анлатма язуында фараз параметрларын
Социаль - икътисадый усеш фаразына
-

-

-

-

нам факторларын курсатеп, элек расланган
шул исаптан фаразланган узгарешларнен сабапларен

параметрлар белан чагыштыру китерела .
социаль - икътисадый усеш фаразын узгарту
Бюджет проектын тазу нам карау барышында
теп
елына нам план чорына) бюджет проектынын
чираггагы финанс елына ( чираттагы финанс
характеристикаларын узгартуга китера .

икътисади
фаразы макроикътисади вазгыятьнен,
З . Районнь н социаль икътисади усеш
динамикасынын ,
эшчанлекнем, житештеру нам куллану
структуранын, тышкы икътисади
курсаткечларен нам башка сыйфат
сыйфатынын
нам
даражасенен
тормыш
халыкньп[
характеристикаларын уз эчена ала.
39 статья . Районным бюджет фаразы
Россия
фаразы , агар район Советы аны
1 . Районныi озак вакытлы чорга бюджет
карар кабул
туры китереп формалаштыру турында
Федерациясе Бюджет кодексы талапларена
нигезенда , алты нам
социаль икътисади усешен фаразлау
иткан булса, тиешле чорга районныц
аннан да кубрак ел саен эшлана .
булу
фаразын эшлау нам раслау тартибе, гамалда
2. Муниципаль берамлекнен бюджет
Федерациясе Бюджет
эчталегена карата талаплар Россия
чоры, шулай ук аным составына нам
комитеты тарафыннан билгелана .
кодексы талапларен утап , район Башкарма
узгарешлар
фаразы проекты( бюджет фаразына
З . Озак сроклы чорга районным бюджет
тыш)
-

-

ягыннан таэмин иту курсаткечлареннан
проекты) ( муниципаль программаларны финанс
тапшырыла .
турындагы карар проекты белан бер ук вакытта
район Советына тиешле бюджет

саясатенен теп юналешларе
40 статья . Районным бюджет нам салим
финанс
юналешларенда агымдагы нам тамамланган
Районны н бюджет саясатенен теп
социаль структурасына кыскача анализ нам районным
чыгымнары
бюджеты
район
елларында
елында нам
программаларын исапка алып, киласе финанс
икътисади усеш прогнозларын нам
турындагы
чыгымнарыныц естенлекле юналешларе
уртача сроклы перспективага бюджет
такъдимнарне нигезлау булырга тиеш .
керемнарен
юналешларенда район бюджетыныц сальца
Районным салим саясатенен теп
жыемнар турындагы
жыемнар елешенда салымнар нам
ф ормалаштыручы салымнар нам
камиллаштеру

компетенциясе кысаларында аны
законнарга анализ ; жирле узидара органнары
йогынтысын баялау
такъдимнарнен сценарий шартларына

буенча такъдимнарне нигезлау; алеге
булырга тиеш .
тарафыннан
юналешларе район Башкарма комитеты
Бюджет нам салим саясатенен теп
эшлана .

бирелган
юналешларе тиешле тематик булеклар булеп
Бюджет нам салим саясатенен теп
мемкин .
бердам документ формасын кабул итарга
41 статья . Бюджет керемнарен фаразлау
нигезенда, район
социаль - икътисади усеш фаразлары
1. Бюджет керемнаре районныц
салымнар нам
кертелган кенга Россия Федерациясенец
Советына гамалдаге бюджет проекты
законнары нам
законнары, Татарстан Республикасы
жыемнар турындагы законнар нам бюджет
район бюджетыныц
актлары нигезенда формалаша , ул
район Советыныц муниципаль хокукый
салим булмаган керемнарен билгели .
Советы
узгарешлар керту турында район
2. Жирле салымнар турында карарларга
керемнарен
жайга сала торган , жирле бюджетларныц
карарлары, бюджет - хокук менасабатларен
торган Совет
елында нам план чорында уз кечена кера
финанс
чираттагы
,
торган
китера
узгартуга
карар проекты
план чорына Район бюджеты турында
нам
елына
финанс
чираттагы
карарлары
ителерга тиеш .
район Советына кертелганче кабул
актларына
жыемнар турындагы норматив хокукый
З . Район Советыныц салымнар нам
район
район бюджеты турында карар проектын
чираттагы финанс елына нам план чорына

финанс елына нам план чорына район
Советына кертканнан сон кабул ителган чираттагы
( чыгымнарын ) узгартуга
проекты жирле бюджетларныц керемнарен

бюджеты турында карар
район Советыныц
тоткан норматив хокукый актларында
китера торган узгарешлар кертуне кузда

елнын 1
чираттагы финанс елыннан сон килуче
актларынын
хокукый
норматив
курсателган
тиеш .
керуе турында нигезламалар булырга
гыйнварыннан да соцга калмыйча уз кечена
планлаштыру
42 статья . Бюджет ассигнованиеларен
тарафыннан
планлаштыру финанс - бюджет палатасы
1. Бюджет ассигнованиеларен
йекламаларне

гамалдаге нам кабул итела торган
билгелана торган методикага туры китереп,

утауга аерым гамалга ашырыла .
курсатуга
тарафыннан муниципаль хезматлар
2. Бюджет нам автоном учреждениелар
финанс елына нам план
ассигнованиеларен планлаштыру чираттагы
(эшлар башкаруга) бюджет
финанс елында
ук хисап финанс елында нам агымдагы
чорына муниципаль йвкламане , шулай
ашырыла .
анын уталешен исапка алып гамалга
хезматлар
утау максатларында муниципаль
43 статья . Муниципаль биремнарне
курсатуга норматив чыгымнар

Бюджет
норматив чыгымнар Россия Федерациясе
Муниципаль хезматлар курсатуга
билгеланган эшчанлек
пунктыныц беренче абзацы нигезенда ,
кодексынын 69.2 статьясындагы 4
гамалга
норматив - хокукый Жайга салу функцияларен
елкаларенда даулат саясатен эшлау нам
билгеланган гомуми
федераль органнары тарафыннан
хакимиятнен
башкарма
ашыручы
тарафыннан билгеланган тартипта раслана.
талапларне утап , район Башкарма комитеты
) бюджет
хезматлар курсатуга ( эшлар башкаруга
Олеге нормативлар муниципаль
шулай ук
учреждениесенец бюджет сметасын тезу,
ассигнованиеларен планлаштыру , казна
утауга субсидияллр
тарафыннан муниципаль йекламане
учреждение
автоном
яиса
бюджет
тезеганда кулланыла .
куламен билгелау очен бюджет проектын
44 статья. Муниципаль программалар
раслана .
район Башкарма комитеты тарафыннан
1. Районным муниципаль программалары
комитеты
ашыру сроклары район Башкарма
Муниципаль программаларны тормышка
билгелана .
тарафыннан билгеланган тартипта
формалаштыру
эшлау нам алеге программаларны
Районныц муниципаль программаларын
Башкарма комитетыныц
карарлар кабул иту тартибе район
нам тормышка ашыру турында
.
муниципаль хокукый акты белан билгелана
итуга
тормышка ашыруны финанс белан таэмин
2. Район муниципаль программаларын
муниципаль хокукый акты
район Башкарма комитетыныц
бюджет ассигнованиеларе куламе
бюджеты турындагы
максатлы статьясы буенча район
нигезенда , бюджет чыгымнарыныц hap
карар белан раслана .
такъдим ителган
башлап тормышка ашырылырга
елыннан
финанс
чираттагы
Районныц
программаларына
районны ц элек расланган муниципаль
муниципаль программалары , шулай ук
расланырга тиеш .
тарафыннан билгеланган срокларда
комитеты
Башкарма
район
узгарешлар
уз кечена
район бюджеты турындагы карарга
Районныц муниципаль программалары
калмыйча туры китерелерга тиеш .
керган кеннан сон еч айдан да соцга
ашырунын
программасы буенча ел саен аны тормышка
3. Районныц hap муниципаль
критерийлы
уткру тртибе
Курсателган баялау
натиЖалелеген баялау уткарела .
натихСа аре буен а
Курстелг
билгелана .
тарафыннан
комитеты
Башкарма
район
башлап, раионнын
районным чираттагы финанс елыннан
тарафыннан
комитеты
Башкарма
район
щуп исаптан
башлап , туктатылырга яки узгартерга ,
расланган муниципаль программасыннан
таэмин итуга бюджет
тормышка ашыруны финанс белан
районным муниципаль программасым
турында карар кабул ителерга мемкин
ассигнованиеларе куламен узгарту кираклеге
тезу тартибе нам сроклары
45 статья . Район бюджеты проектын
законнары нам район
тартибе нам сроклары бюджет
Район бюджеты проектын тезу
, район Башкарма
белан билгеланган талапларне утап
Советыныц муниципаль хокукый актлары
комитеты тарафыннан билгелана .

ПРОЕКТЫН КАРАУ нОМ РАСЛАУ
III булек . БЮДЖЕТ ТУРЫ НДА КАРАР
нигезларе
46 статья . Бюджетны карау нам раслау
куламе ,
карарда бюджет керемнаренен гомуми
1. Район бюджеты турындагы
Федерациясе
дефициты ( профицит ), шулай ук Россия
чыгымнарнын гомуми куламе, бюджет
теп
билгеланган башка курсаткечлар кера торган
Бюджет кодексында , алеге Нигезламада
характеристикалар булырга тиеш ;
Бюджет
карарында , агар алар Россия Федерациясе
1.1. Район Советыныц бюджет турында
, Татарстан

Татарстан Республикасы Законы
кодексы, Татарстан Республикасы бюджеты турында
Бюджет кодексы нигезламаларе нигезенда
Республикасы законнары нам Россия Федерациясе
билгеланмаган булса, Жирлеклар бюджетлары
кабул ителган муниципаль хокукый актлар белан

булырга тиеш .
арасында керемнарне булу нормативлары
2. Район бюджеты карары белан раслана:
исемлеге ;
бюджет керемнаренен баш администраторлары
баш администраторлары исемлеге ;
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларынын
максатчан
терларе булекларе , булекчаларе ,
бюджет ассигнованиеларен чыгымнар
максатлы
теркемчаларе ), яиса булеклар , булекчалар ,
статьялары , теркемнаре ( теркемнаре нам
юналешларе ),
эшчанлекнен программага карамаган
нам
программалар
муниципаль
(
статьялар
финанс елына
чыгымнар терларе буенча булу, чираттагы
теркемнар (теркемнар нам теркемчалар),
классификациясенен чыгымнар
чорына) бюджет чыгымнары
план
нам
елына
финанс
чираттагы
(
-

-

-

) буенча, шулай ук Россия Федерациясе
терларе теркемнаре ( теркемнаре нам теркемчаларе
чыгымнары
белан билгеланган очракларда бюджет
Бюджет кодексы нам Совет карары
классификациясенен булекларе нам булекчаларе буенча;
-

чираггагы

финанс

елына нам

план

чорына

бюджет

чыгымнарыныц

ведомство

структурасы ;

юналдерелган бюджет ассигнованиеларенец
гавами норматив йекламаларне утауга
гомуми куламе ;
Россия Федерациясе бюджет системасыныц
чираггагы финанс елында нам план чорында
трансфертлар
бюджетларына бирела торган бюджетара
башка бюджетларыннан нам ( яиса) башка
-

-

куламе ;

елына
финанс елына нам план чорыныц беренче
план чорынын икенче елына, чираттагы
гомуми куламе
равешта расланачак ( расланган ) чыгымнарнын
бюджет расланган очракта, шартлы
куламенда ( максатлы
куламенен кименда 2,5 проценты
бюджет чыгымнарыны н гомуми
бюджетларыннан
бюджет системасыныц башка
билгеланеше булган Россия Федерациясе
алмыйча), план
каралган бюджет чыгымнарын исапка
исабеннан
трансфертлар
бюджетара
кименда 5 проценты
чыгымнарынын гомуми куламенец
чорынын икенче елына бюджет
башка
Россия Федерациясе бюджет системасыныц
булган
билгеланеше
максатлы
(
куламенда
исапка
исабена каралган бюджет чыгымнарын
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар
алмыйча);
;
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары
чираггагы финанс елына нам план чорына
бурычнын ин югары
чиге нам ( яиса) муниципаль тышкы
муниципаль эчке бурычнын ин югары
кило торган елнын 1
план чорыныц hap елыннан сон
чиге , чираттагы финанс ельшнан нам
чиге курсателеп ;
гарантиялар буенча бурычнын ин югары
гыйнварына , шул исаптан муниципаль
фонды буенча булу ;
ассигнованиелар куламе нам аларны юл
билгеланган район
-

-

-

-

алеге Нигезлама белан
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нам

бюджетыныц башка курсаткечларе .
Карар проекты нда
чорына район бюджеты турындагы
З . Чираттагы финанс елына нам план
бюджетным план
параметрларын аныклау нам тезела торган
Районныц расланган план чорынын
тотыла .
елы параметрларын раслау кузда

муниципаль
параметрларын узгарту район Советынын
чорынын
план
бюджетынын
Район
.
хокукый акты нигезенда башкарыла
курсткеч л рен
ведомство
Район бюджеты чыгымнарынын
уктурасы на
стр
яиса чыгымнарнь
труа
р
у
кыск
яиса
арттыру
бюджет ассигнованиеларен
терларе буенча бюджет
максатлы статьялары нам ( яиса)
естама
чыгымнарынын
район бюджеты
ашырыла .
ассигнованиеларен керту юлы белан гамалга
бюджет чыгьцитнары
чыгымнар диганда план чорында
)
расланган
(
расланачак
4. Шартлы равешта
.
бюджет ассигнованиеларе анлашыла
классификациясе нигезенда буленмаган
б юджегга
аН е л ы ннан б ашлап файдалануга (
чираттагы финанс
карарда
турындагы
бюджеты
5. Район
ерларе ( ярдамче
р
Рн н аерым
салим булмаган кеемн
торган
итела
такъдим
чагылдыруга)
максат л арга
турындагы карарда
терларе) буенча район бюджеты
ннане артьг рак
бюджеты чыг ымнар ыны н
ассигнованиелареннан нам ( яиса) район
каралырга мемкин .
бюджет керемнареннан файдалану
торган документлар
белан бер ук вакыгга тапшырыла
проекты
бюджеты
Район
.
47 статья

нам материаллар

финанс елына нам план чорына
турында проекты белан киласе
бюджеты
район
вакытта
ук
Бер
район Советына тапшырыла :
юналешларе ;
бюджет нам салим саясатенен теп
усешенен якынча
районным социаль- икътисади у
чорында
узган
елынын
- агымдагы финанс
усешенен кетелган
районным социаль- икътисади
елында
финанс
агымдагы
натижаларе нам
натижаларе ;
фаразы ;
районным социаль - икътисади усеш
бюджетынын теп
чорына районныц берлаштерелган
план
нам
елына
финанс
- чираттагы
куламе , дефицит
гомуми куламе , чыгымнарнын гомуми
керемнарнен
(
фаразы
характеристикалары
(профицит )
язуы;
район бюджеты проектына анлатма
методикалар ( методикалар проектлары )
буры чнын уин югары
е намжяи а) муницфипальт ышкы
муниципаль эчке бурычнын ин югары чи
сон кило торган елнын 1
нам план чорынын нар елыннан
елыннан
финанс
чираттагы
чиге ,
гыйнварына булган торышы буенча;
уталешен баялау ;
агымдагы финанс елына бюджет
органнарнын бюдже т
палатасы такъдим иткан алеге
район Советы, Контроль - хисап
очр акта, курстел ан бюджет
белан каршылыклар килеп чыккан
палатасы
бюджет
финанс
карата
проектлар ;
сметаларына карата тапшырыла торган
.
башка документлар нам материаллар
проектын район Советына керту
48 статья . Бюджет турында карар
бюджет
житакчесе чираггагы финанс
ына
1. Район Башкарма комитеты
Сове
а район
15 ноябреннан да сонга калмый
елнын
агымдагы
проектын
турындагы карар
-

-

;

-

-

-

-

-

-

-

карауга керта .
сыемнар
х
алдыннаньрайон
керту
проектын
карар
2. Бюджет турындагы
ры м
к
керту ур д район Советыарарл
естамалар
нам
проектларын
турында карарлар
кодексынын 184.2
Россия Федерациясе Бюджет
советка
гга
вакы
ук
бер
белан
3. Бюджет проекты
материаллар тапшырыла .
статьясы нигезенда документлар нам
нам эшчанлекнен программ
4. Муниципаль программалар
очра ка, бюджететбр ында
бюджеты турындагы карар расланган
булу
ассигнованиеларен
бюджет
.
программалар паспортлары тапшырыла
карар проектына муниципаль
ассигнованиеларенен ин чик гомуми
нам план чорында бюджет
елында
финанс
чираттагы
5. агар
билгеланган чыгым йекламаларен

карарлары белан
куламе Сарман муниципаль районы Советы

финанс елында
булмаса, Башкарма комитет чираггагы
финанс белан таэмин иту ечен житарлек
аерым нигезламаларнен
чыганаклары белан таэмин ителмаган
нам план чорында финанслау
гамален туктатып тору)
план чорында уз кечена керу (
чираттагы финанс елында нам ( яиса)
керта .
карарларынын проектларын район Советына
срокларын узгарту турында район Советы
турында карар проектын карау
49 статья . Район Советы бюджеты
карар проекты
елына нам план чорына бюджет турында
1. Район Советы раисе , чираттагы финанс
Контроль Советына экспертиза уткару ечен , Район
район
,
эченда
таулек
бер
сон
,
кертелганнан
жибара .
палатасына
хисап
проекты турында
декабрьга кадр бюджет турында карар
1
палатасы
-хисап
Контроль
Районным
.
житешсезлекларен да курсатеп баялама азерли
житешсезлекларе ачыкланган очракта,
тарафыннан Район
баяламасе район Советы депутатлары
палатасы
хисап
КонтрольРайонным
тезатмалар азерлаганда исапка алына.
бюджеты турындагы карар проектына
аионным Контроль
тр
проекты чираттагы финанс елына, р
Кертелган бюджет турындагы карар
Советы депутатларына
комиссия каравына , шулай ук район
хисап палатасы баяламасе белан
жибарела .
эченда район Контроль проектын жибарганнан сон бер атна
3. Район бюджеты турында карар
депутатларына муниципаль
комиссияда , шулай ук район Советы
хисап палатасы баяламасе белан
проектынын беренче укылышы уткарела .
берамлек бюджеты турында карар
турындагы карар
муниципаль берамлек бюджеты
Беренче укылышнын предметы булып
каралган .
проектынын теп параметрларын хуплау
итела .
турында карар проекты тулысынча кабул
4. Икенче укылышта район бюджеты
карары белан килешмаган
проекты буенча район Советы раисе
5. Район бюджеты турында карар
куламда район
комиссиясе тезелерга мемкин , ана тигез
килештеру
очракта,
туган
сораулар килеп
вакилларе кера .
Башкарма комитеты нам район Советы
раисе тарафыннан рас л анган
Килештеру комиссиясе район Советы
арасындагы бахасле
беренче ha икенче Укылышлараь
проектынын
карар
турындагы
бюджеты
масьалаларне карий .
бюджет
чираггагы финанс елына нам план чорына
ителган
кабул
тарафыннан
Советы
6. Район
башлыгына кул кую ечен жибарела .
турында карар таулек давамында район
расми басылып чыгарьшырга тиеш .
7. Район бюджеты турындагы карар
финанс елына бюджет
раслау сроклары нам чиратгагы
карарны
турында
Бюджет
статья.
50
турында карар проектын кабул иту
район Советы
район Советы тарафыннан расланган , р
1. Район бюджеты турындагы карар
житкерелган булырга
чираттагы финанс елы башланганчы
Раисе тарафыннан имзаланган нам
тиеш .

компетенциясе кысаларында уз вакытында
Районным жирле узидара органнары уз
таэмин иту буенча терле
бюджет турында карарны житкеруне
карауны, раслауны , имзалауны нам
чаралар курерга тиеш .
карар финанс елы
нам план чорына бюджет турында
2. агар чираггагы финанс елына
билгеланган кысаларда
Федерациясе Бюджет кодексы белан
башыннан уз кечена кермаса , Россия
режимы кертела .
бюджет белан вакытлыча идара иту
ЛЕШЕ
IV булек . РАЙОН БЮДЖЕТЫ УТ8
51 статья . Бюджет уталеше нигезларе
итела .
Башкарма комитеты тарафыннан таэмин
1. Район бюджетынын уталеше район
йеклана .
районны н финанс- бюджет палатасына
2. Район бюджеты уталешен оештыру
планы нигезенда
жыелма бюджет язмасы нам касса
3. Район бюджетынын уталеше
оештырыла .

нам чыгымнарным ведомствога буйсынуы
4. Район бюджеты кассанын бердамлеге
нигезенда утл .
уталеше казначылык органнары тарафьшнан
5. Район бюджетынын касса хезмате
башкарыла .
язмасы
52 статья . Бюджетным Жыелма бюджет
Россия
алып бару , ана узгарешлар керту тартибе
1. Жыелма бюджет язмасын тезу нам
финанс - бюджет палатасы тарафыннан билгелана .
Федерациясе Бюджет кодексы нигезенда
язмасын раслау нам ана узгарешлар керту
2. Район бюджетынын Жыелма бюджет
Житакчесе тарафыннан башкарыла .
районным финанс- бюджет палатасы
район
язмасыны н расланган курсаткечларе
З . Район бюджетынын Жыелма бюджет
тиеш .
бюджеты турындагы карарга туры килерга
очракта, финанс бюджет палатасы Житакчесе
Бюджет турындагы карар кабул ителган
раслый .
Жыелма бюджет язмасына тиешле узгарешларне
Россия
бюджет язмасы курсаткечларе ,
Бюджет уталеше барышында Жыелма
карарга
статьясы нигезенда , бюджет турындагы
Федерациясе Бюджет Кодексынын 217
узгартелерга
палатасы Житакчесе карары нигезенда
узгарешлар кертмича гена , финанс- бюджет
-

мемкин .

расланган чыгымнар буенча Жыелма
Чыгымнарнын ведомство структурасы нигезенда
утауга нам
узгартканда , гавами норматив йекламаларне
бюджет язмасы курсаткечларен
бюджет
каралган бюджет ассигнованиеларен кимету,
муниципаль бурычка хезмат курсатуга
ечен рехсат
башка бюджет ассигнованиеларен арггыру
турында карарга узгарешлар кертмича
ителми .
баш
бару тартибе бюджет акчаларын
Жыелма бюджет язмасын тезу нам алып
теркемнарга нам
максатлы статьяларга, теркемнарга (
булучеларга , булекларга , булекчаларга ,
булучеларга, булекларга , булекчаларга , максатлы
теркемчаларга ) яиса бюджет акчаларын баш
юналешларена ),
нам эшчанлекнен программасыз
статьяларга ( муниципаль программаларга
нам
чыгымнар терларе теркемнарена ( теркемнарена
бюдхсетлар чыгымнары классификациясенен
курсаткечларен раслау кузда тотыла.
теркемчаларена ) Жыелма бюджет язмасы
Россия
язмасынын расланган курсаткечларе ,
4. Чыгымнар буенча Жыелма бюджет
очраклардан тыш,
нам 191 статьяларында каралган
Федерациясе Бюджет кодексынын 190
акчаларын баш булучеларга Житкерела .
чираттагы финанс елы башына кадар , бюджет
кытлыгын финанслау чыганаклары буенча
5. Жыелма бюджет язмасына бюджет
идара иту
бердам счетындагы калдыклар белан
бюджетным
,
ассигнованиеларе
бюджет

операциялареннан тыш, кертела .
53 статья . Касса планы
булучелар ,
шулай ук бюджет акчаларын баш
Касса планын тезу нам алып бару тартибе,
чыганаклары
финанслау
кытлыгын
бюджет
администраторлары ,
керемнаре
бюджет
нам алып
палатасы тарафыннан касса планын тезу
администраторы , Районным финанс- бюджет
составы нам сроклары .
бару ечен киракле белешмалар тапшырунын
бюджетка касса керемнаре нам бюджегган
Касса планында агымдагы финанс елында
.
касса тулауларенен фаразлары ацлашыла
касса
шартнамаларга тулау буенча бюджеттан
Муниципаль контрактларга , башка
хезмат
таэмин иту ечен товарлар , эшлар,
тулауларен фаразлау муниципаль ихтыяЖларны
башка
билгеланган муниципаль контрактлар ,
курсатулар сатып алуны планлаштырганда
алып тезела .
тулау срокларын нам куламнарен исапка
килешулар буенча акчалата йекламаларне
барыла .
палатасы тарафыннан тезела нам алып
Касса планы Районным финанс - бюджет
буенча уталеше
54 статья . Район бюджеты ныН керемнар
уталешен кузда тота:
Район бюджетынын керемнар буенча

торган
булган нормативлар буенча булена
агымдагы финанс елында гамалда
Бюджет кодексы ,
керемнарне булудан Россия Федерациясе
башка
нам
жыемнарны
,
салымнарны
, Татарстан
Федерациясе Бюджет кодексы нигезламаларе
Россия
нам
карар
турында
бюджет
актларда, Федераль
муниципаль х
ителга Кба
Республикасы законнары нигезенда кабул
бликасы
ремн р исабеннан Татарстан
башка
казначылык органнары нам бюджетка
бюджетыным бердам счетына кабул иту ;
суммаларны
артык туланган яки артык алынган
артык буленган суммаларны кучеру,
процентлар нам артык
уз вакытында башкармаган ечен
кире кайтару, шулай ук кире кайтаруны
суммаларын кучеру ;
алынган суммаларга исапланган процентлар
нигезенда
нам жыемнар турындагы законнары
Россия Федерациясенец салымнар
суммалар хисабына ;
артык туланган яиса артык алынган
администратор тарафыннан тегаллаштеру .
- район бюджетына тулауларне
башка тулаулар
алынган салымнар , жыемнар нам
-артык туланган яки артык
суммаларны ,
тегаллаштеруне ) киракле артык буленган
суммаларын кире кайтаруны ( исапне ,
суммаларын
вакытында башкармаган ечен процентлар
чараларны , шулай ук кире кайтаруны уз
суммаларга исапланган
кодексы нигезенда артык алынган
нам Россия Федерациясе Бюджет
счетыннан кучеру .
процентларны жирле бюджетным бердам
чыгымнар буенча уталеше
55 статья. Район бюджетынын
нам алеге
буенча уталеше , бюджет законнары
1. Район бюджетыныц чыгымнар
билгеланган
Финанс бюджет палатасы тарафыннан
районным
,
утап
талапларен
Нигезлама
-

-

-

-

тартипта башкарыла .
кузда тотыла:
2. Бюджетныц чыгымнар буенча уталеше
бюджет йекламаларен кабул иту;
акча йекламаларен раслау ;
;
акчалата йекламаларне тулауне санкциялау
раслау .
акчалата йекламаларнем уталешен
елында аца
йекламаларен агымдагы финанс
Бюджет акчаларын алучы бюджет
лимитлары чикларенда кабул ита .
житкерелган бюджет йекламаларе
, физик нам
йекламаларен муниципаль контрактлар
Бюджет акчаларын алучы бюджет
белан яиса законнар ,
белан башка килешулар тезу юлы
юридик затлар , индивидуаль эшкуарлар
кабул ита .
башка хокукый актлар , килешу нигезенда
н тулау нам
акчалары исабеннан тулау бурычы
бюджет
алучы
акчаларын
3. Бюджет
.
башка документлар нигезенда раслый
аларны тулауне санкциялау ечен киракле
башкару
санкциялау рехсат язуын ( акцепт )
тулауне
йекламаларне
Акчалата
4.
не
нигезенда билгелнгн акчалата
нигезламаларе
законнары
равешенда , бюджет
м
йрганнан а со
документларным булу- б улмавы н
-

-

-

-

тулауне санкциялау тартибенда каралган
гамалга ашырыла .

норматив йекламалар буенча акчалата
Акчалата йекламаларне тулау ( гавами
йекламаларе лимитлары

алучыга житкерелган бюджет
йекламалардан тыш) бюджет акчаларын
чикларенда гамалга ашырыла .

йекламаларне тулау район бюджеты
Гавами норматив йекламалар буенча акчалата
чикларенда башкарылырга

бюджет йекламаларе лимитлары
акчаларын алучыга житкерелган

мемкин .

физик яиса юридик затлар, Россия
5. Акчалата йекламаларне утауне раслау
бюджетныц бердам счетыннан
системасы бюджетлары файдасына

Федерациясе бюджет
шулай
торгам тулау документлары нигезенд ,
акчаларны исаптан тешеруне раслый
уенча акчалата булмаан операциялар
буенча
йекламаларен ут
акчаларын алучыларным акчалата
.
документлар нигезенда гамалга ашырыла
уздыруны раслый торган башка

56 статья . Бюджет язмасы
тартибе ,
бюджет язмаларын тезу нам алып бару
1. Баш булучеларнец ( булучеларнен)
.
финанс - бюджет палатасы тарафыннан билгелана
аларга узгарешлар кертуне да кертеп , районным
бюджет
булучеларнен бюджет язмалары ясыелма
2. Район бюджеты акчаларын баш
тарафыннан
ассигнованиеларе нам финанс- бюджет палатасы
язмасы белан расланган бюджет
нигезенда тезела .
расланган бюджет йекламаларе лимитлары
бюджет язмалары бюджет ассигнованиеларе
Район бюджеты акчаларын булучеларнен
лимитлары нигезенда тезела .
нам аларга житкерелган бюджет йекламаларе
керту район бюджеты акчаларын баш
Бюджет язмасын раслау нам ана узгарешлар
булуче ( булуче) тарафыннан башкарыла .
курсаткечларе , бюджет законнарында каралган
3. Чыгымнар буенча бюджет язмасы
бюджет
башына кадр , ведомство буйсынуындагы
очраклардан тыш, чираггагы финанс елы
акчаларын алучы ларга житкерела .
акчаларын булучеларга нам (яиса) бюджет
тартибе район бюджеты акчаларын баш
4. Бюджет язмаларын тезу нам алып бару
элементлары
раслана торган чыгымнар терларенец
булученен ( булученен) бюджет язмасы белан
операцияларен

ук даулат идарасе секторы
(теркемчаларе нам элементлары ) кодлары , шулай
детальлаштеруне гамалга ашыру хокукын яиса

классификациялау кодлары буенча курсаткечларне
бурычын билгеларга мемкин .
нигезенда район бюджеты акчаларын баш
5. Жыелма бюджет язмасы курсаткечларе
бюджет
белан расланган курсаткечларне , жыелма
булученец чыгымнары буенча бюджет язмасы
узгарту рехсат ителми .
язмасына тиешле узгарешлар кертмича ,
бюджет язмасы курсаткечларе нигезенда
Район бюджеты акчаларын баш булученен
расланган
чыгымнары буенча бюджет язмасы белан
район бюджеты акчаларын булученен
узгарешлар
баш булученен бюджет язмасына тиешле
курсаткечларне , район бюджеты акчаларын
кертмича , узгарту рехсат ителми .
чыганаклары буенча бюджет уталеше
57 статья . Бюджет кытлыгын финанслау
буенча бюджет уталеше , бюджет кытлыгын
Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары
хсыелма
, администраторлары тарафыннан ,
финанслау чыганакларыны ц баш администраторлары
финанс- бюджет
законнары нигезламаларе нигезенда,
бюджет язмасы нигезенда , финанс -бюджет
калган акчалар
, район бюджетыныц бердам счетында
палатасы тарафыннан билгеланган тартипта
гамалга ашырыла .
белан идара иту операциялареннан тыш,
чыганаклары буенча бюджет ассигнованиеларе
Бюджет кытлыгын финанслау
тулауне санкциялау финанс- бюджет палатасы
исабеннан уталерга тиешле акчалата йекламаларне
ашырыла.
тарафыннан билгеланган тартипта гамалга
карардан
район бюджеты турында расланган
58 статья. Район бюджетын утаганда
куллану
артык фактта алынган керемнарне
турында расланган керемнарнен гомуми
Район бюджетын утаганда район бюджеты
финанс - бюджет палатасы тарафыннан агымдагы
куламеннан артык фактта алынган керемнар
турындагы
бурыч алуларны билауга район бюджеты
финанс елына нам план чорына муниципаль
Федерациясе
бурычны каплауга, шулай ук Россия
карарга узгарешлар кертмича гена , муниципаль
ассигнованиеларе
3 пунктында каралган бюджет
Бюджет Кодексыныц 217 статьясындагы
жибарела ала.
гавами норматив йекламаларен утауга
житмаган очракта муниципаль районнын
алеге
нам юридик затлардан , шул исаптан
Максатлы билгеланеше булган физик
утаганда
билгеланган тартипта район бюджеты
Нигезламанец 32 статьясындагы 4 пунктында
субсидиялар ,
расланган керемнардан тыш факгга алынган
район бюджеты турындагы карар белан
район бюджеты чыгымнарын арггыруга
субвенциялар , башка бюджетара трансфертлар
турындагы карарга
план чорына район бюджеты
юналдерела , агымдагы финанс елына нам
язмасына узгарешлар керту белан байле .
узгарешлар кертмича гена жыелма бюджет

тамамлануы
59 статья . Агымдагы финанс елы
1. Россия

Федерациясе

Бюджет кодексынын 242

статьясындагы 2

пунктында

утау буенча операциялар 31 декабрьда
курсателган операциялардан тыш, район бюджетын
тамамлана .

уталеше буенча операцияларне тамамлау
Агымдагы финанс елында район бюджеты
алеге статья
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нам
Финанс- бюджет палатасы тарафыннан
тормышка ашырыла .
талапларе нигезенда билгеланган тартипта
ассигнованиеларе , бюджет йекламаларе
2. Агымдагы финанс елынын бюджет
31 декабрьда уз кечларен югалталар .
лимитлары нам финанслаунын иц чик куламнаре
кадар Район бюджеты уталешена касса
Агымдагы финанс елынын сонгы эш кенена
чикларенда
бердам счетындагы калган акчалар
хезмате курсатуче орган Район бюджетынын
бюджет йекламаларен туларга тиеш .
билгеланган тартипта тулауга санкцияланган
алучылар
счетында булган бюджет акчаларын
3. Район бюджетынын бердам
кененнан да
агымдагы финанс елынын сонгы ике эш
тарафыннан файдаланылмаган калдыклар
счетына кучерелерга тиеш .
сомга калмыйча район бюджетынын бердам
бюджетара
субсидиялар , субвенциялар нам башка
4. Максатлы билгеланеше булган
трансфертлар
елында файдаланылмаган бюджетара
трансфертлар равешенда агымдагы финанс
.
бюджет керемена кире кайтарылырга тиеш
карары нигезенда, агымдагы финанс
Район бюджет акчаларынын баш администраторы
бюджетара
билгеланештаге субсидиялар нам башка
елында файдаланылмаган максатлы
алеге
трансфертларга ихтыяЖнын булуы турында,
трансфертлар равешенда алынган бюджетара
бюджет
артмаган куламда, чираггагы финанс елында
бюджетара трансфертларным калдыгы
керемена кире кайтарылырга мемкин .
субвенциялар нам башка бюджетара
Максатлы билгеланештаге субсидиялар ,
бюджетара трансфертлар калдыгы район
трансфертлар равешенда алынган файдаланылмаган
Финанс
алеге акчалар, Россия Федерациясе
бюджеты керемена кучерелмаган очракта,
талапларне утап , Финанс- бюджет палатасы
министрлыгы тарафыннан билгеланган гомуми
кайтарылырга тиеш .
билгелаган тартипта , район бюджеты керемена
финанс елы тамамланганда район бюджеты
5. Финанс- бюджет палатасы агымдагы
эш
елыныц гыйнварында Россия Федерациясенда
акчаларын алучыларны чираггагы финанс
акчалар белан
эшчанлеген гамалга ашыру ечен киракле
булмаган байрам кеннаренда аларнын
таэмин иту тартибен билгели .
h2M
Н ТОЗУ, ТЫ ШКЫ ТИКШЕРУ , КАРАУ
V булек . БЮДЖЕТ ХИСАПЛЫЛЫ ГЫ
РАСЛАУ НИГЕЗЛаРЕ
бюджеты уталеше турында хисап
б0 статья . Бюджет исабе нам район
нам
хисаплылыгынын бердам методологиясе
1. Бюджет исабе нам бюджет
Финанс
нигезламаларе нигезенда Россия Федерациясе
стандартлары бюджет законнары
министрлыгы тарафыннан билгелана .
2. Бюджет хисаплылыгын уз эчена ала :
1) бюджет уталеше турында хисап ;
2) бюджет уталеше балансы ;
турында хисап ;
3) эшчанлекнен финанс натиЖаларе
хисап ;
4) акчалар чарасыныц харакате турында
5) анлатма язуы .
баш
тиешле
акчаларыныц
бюджет
хисапльиыгы
бюджет
Районным
2.
нигезенда Финанс- бюджет палатасы
администраторларыныц хсыелма бюджет хисаплылыгы
тарафыннан тезела .

Район
хисаплылыгы еллык хисап булып тора.
3. Муниципаль районнын бюджет
саен була.
бюджеты уталеше турындагы хисап квартал
финанс- бюджет палатасы тарафыннан
4. Муниципаль районныц бюджет хисаплылыгы
район Башкарма комитетына тапшырыла .
аенда
кварталында , ярты еллыгында нам тугыз
Агымдагы финанс елыны н беренче
раслана
район Башкарма комитеты тарафыннан
район бюджеты уталеше турындагы хисап
хисап тапшыру вакыты чыкканнан сон ун
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына
.
нам Контроль -хисап палатасына жибарела
кеннан да сонга калмыйча Район Советына
хисап район Советы карары белан
Район бюджеты уталеше турындагы еллык
расланырга тиеш .
турындагы еллык хисапны тышкы тикшеру
б 1 статья . Район бюджеты уталеше
,
еллык хисап , район Советында каралганчы
1. Район бюджеты уталеше турындагы
бюджет
акчалары баш администраторларынын
тышкы тикшеру узарга тиеш, ул бюджет
хисапка
район бюджеты уталеше турында еллык
хисаплылыгын тышкы яктан тикшеруне нам
баялама азерлауне уз эчена ала.
еллык хисапны тышкы тикшеру, Россия
2. Район бюджеты уталеше турындагы

нам федераль законнарда билгеланган
Федерациясе Бюджет кодексы талапларен утап
билгеланган
Советынын муниципаль хокукый актында

узенчалекларне исапка алып , район
гамалга ашырыла .
тартипта, Контроль -хисап палатасы тарафыннан
район
елннн 1 апреленнан да сонга калмыйча
3. Район Башкарма комитеты аымдагы
еллык хисапка
. Район бюджеты уталеше турындагы
бюджеты уталеше турында хисап тапшыра
хисапка натихса
башкарыла . Бюджет уталеше турындагы
баялама азерлау бер айдан да артмыйча
администраторларынын еллык бюджет хисаплылыгын
бюджет акчалары чарасына ия булган баш
азерлана .
тышкы тикшеру магьлуматлары нигезенда
хисапка баялама Контроль -хисап палатасы
4. Район бюджеты уталеше турындагы еллык
Башкарма комитетына тапшырыла .
тарафыннан район Советына нам район
хисапны
бюджеты уталеше турындагы еллык
62 статья. Район Советына район
такъдим иту, карау нам раслау
район
район Башкарма комитеты хситакчесе
1. Ел саен 1 майдан да сонга калмыйча
уталеше турында хисап тапшыра.
Советына финанс хисап елы ечен бюджет
Советынын
хисап белан бер ук вакьггта Район
2. Бюджет уталеше турындагы еллык
башка
проекты, район бюджеты уталеше турында
карары
турында
уталеше
бюджеты
Район
хисаплылыгы ,
бюджеты уталеше турында бюджет
берлаштерелган
районным
нам
хисабы
бюджет
каралган башка документлар тапшырыла .
Россия Федерациясе бюджет законнарында
комитет хситакчесенен доклады яки анын
3. Район Советы утырышында Башкарма
турында
Житакчесенен район бюджеты уталеше
ризалыгы буенча финанс- бюджет палатасы
палатасы хситакчесе доклады ты нлана.
чыгышы, шулай ук районным Контроль -хисап
хисапны раслау нам район Советы тиешле
4. Район Советы Бюджет уталеше турындагы
уталеше
районы» муниципаль берамлеге бюджеты
карар кабул иту яки « Сарман муниципаль
кире кагу турында карар кабул ита .
турындагы хисапны раслау турындагы карарны
турындагы карарны кире каккан очракта, ул
5. Район Советы район бюджеты уталеше
вакыт
магьлуматларны бетеру нам бер айдан артмаган
дерес булмаган яки тулы чагьидырылмаган
эченда кабат тапшыру ечен кире кайтарьиа .
турында карар
б3 статья . Район бюджеты уталеше
район бюджеты уталеше турындагы хисап
Район бюджеты уталеше турындагы карарда,
нам
турындагы хисап, гомуми керемнар , чыгымнар
финанс елына район бюджеты уталеше
дефицитларны ( профицитларны ) курсатеп раслана.

карарга аерым кушымталар
Хисап финанс елында район бюджеты уталеше турындагы

белан курсаткечлар раслана :

керемнар ;
- район бюджеты керемнаренец классификациясе кодлары буенча
кагылышлы керем терларе
бюджет керемнаренец район бюджеты керемнарена
-

классификациялау буенча
кодлары, керем терларе буенча, даулат идарасе секторы операцияларен
бюджет керемнаре ;
бюджет чыгымнары ;
- район бюджеты чыгымнарыныц ведомство структурасы буенча
булекчаларе буенча район
бюджет чыгымнарын классификациялау булекларе нам
-

бюджеты чыгымнары ;
классификациясе кодлары
район бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларыныц
;
буенча район бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары
даулат идарасе
бюджетлар кытлыкларын финанслау чыганакларына кера торган
-

-

статьялары, терларе буенча
секторы операцияларен классификациялау теркемнаре , теркемчаларе,
бюджетлар финанслау чыганаклары .
бюджеты уталеше турындагы
Район бюджеты уталеше турындагы карар белан, район
муниципаль хокукый актлары белан
карар ечен , бюджет законнары нам район Советыныц
билгеланган башка курсаткечлар раслана .
VI булек . МУНИЦИПАЛЬ ФИНАНС КОНТРОЛЕ
ашыручы органнар
64 статья . Муниципаль финанс контролен гамалга
хокук менасабатларе елкасенда
1. Тышкы муниципаль финанс контроле бюджет
эшчанлеге булып тора.
районныц Контроль- хисап палатасыныц функциональ
финанс контроле районныц
2. Бюджет хокук менасабатларе елкасенда эчке муниципаль
итучеларнец функциональ эшчанлеге .
финанс- бюджет палатасыныц нам кредит белан теп идара
финанс тикшеруе Россия
Бюджет вакалатларе органнарыныц муниципаль
3
, Татарстан Республикасыныц башка
Федерациясе Бюджет кодексы нам Россия Федерациясенец
норматив хокукый актлары нигезенда билгелана .
.

-

