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Буа муниципаль районы Шәмәк авыл җирлегендә
бюджет процессы турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр
кертү хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезендә, Буа муниципаль районы Шәмәк авыл җирлеге Советы,
КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Шәмәк авыл җирлегендә 2018
елның 14 июлендә кабул ителгән 50-2 номерлы «Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районы Шәмәк авыл җирлегендә бюджет процессы турындагы Нигезләмәне раслау
турында»гы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:
1.1. 14 статьяның 1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслау чыганаклары составына кертелә:
1) номиналь хакы Россия Федерациясе валютасында күрсәтелгән муниципаль
кыйммәтле кәгазьләрне урнаштырудан кергән акчалар һәм аларны түләүгә юнәлдерелгән
акчалар арасындагы аерма;
2) җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында кредит оешмаларының
җәлеп ителгән һәм түләнгән кредитлары арасындагы аерма;
3) җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән һәм
түләнгән бюджет кредитлары арасындагы аерма җирлек бюджетына һәм Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелгән бюджет
кредитлары арасындагы аерма;
4) тиешле финанс елы дәвамында җирлек бюджеты акчаларын исәпкә алу
счетларында калган акчаларны үзгәртү;
5) Җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бүтән чыганаклары.»;
1.2. 14 статьяның 2 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «2.
Җирлекнең бюджет кытлыгын эчке финанслауның бүтән чыганаклары составына керәләр:
1) Җирлек милкендә булган акцияләр һәм капиталда катнашуның башка рәвешләре
сатудан керемнәр;
2) Җирлек бюджеты акчалары буенча курс аермасы;
3) муниципаль гарантияләрне Гарант тарафыннан үтәү гарантның принципалга
карата регресс таләбе хокукы барлыкка килүгә китерсә йә бенефициарның принципалга
карата таләп хокукы гарантка бирелүгә бәйле булса, Россия Федерациясе валютасында
җирлек гарантияләрен үтәүгә җибәрелә торган акчалар күләме;
4) җирлекнең башка бурыч йөкләмәләрен түләүгә Россия Федерациясе
валютасында җибәрелә торган акчалар күләме;
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5) юридик затларга җирлек бюджетыннан бирелгән бюджет кредитларын кире
кайтарудан алынган акчалар һәм җирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгән бюджет
кредитларының Россия Федерациясе валютасында бирелгән суммасы арасындагы аерма;
6) җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка
бюджетларына бирелгән бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар һәм
җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына
бирелгән бюджет кредитлары суммасы белән Россия Федерациясе валютасында бирелгән
бюджет кредитлары арасындагы аерма;
7) җирлек бюджеты акчаларын исәпкә алу буенча бердәм счеттан күчерелгән һәм
җирлек бюджеты акчаларын исәпкә алу буенча бердәм счетка күчерелгән акчалар (җирлек
бюджеты акчаларын исәпкә алу буенча бердәм счетта калган акчалар белән идарә итү
буенча операцияләр үткәргәндә) арасындагы аерма.»;
1.3. 14 статьяның 2 пунктындагы 10 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Агымдагы финанс елы башына җирлек бюджеты акчаларының калган өлешләре
агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзеклекләрен каплауга һәм җирлек исеменнән
төзелгән муниципаль контрактлар шартлары нигезендә хисап финанс елында әлеге
муниципаль контрактлар шартлары нигезендә түләнергә тиешле товарлар, эшләр
башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар өчен җирлек исеменнән төзелгән
муниципаль контрактлар өчен түләүгә бюджет ассигнованиеләрен арттыруга, әлеге
максатларга файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре суммасыннан артмаган
күләмдә юнәлдерелергә мөмкин., җирлек бюджеты турындагы карарда каралган.»;
1.4. 14 статьяның 2 пунктындагы 8 пунктчасының 3 абзацын үз көчен югалткан дип
танырга.»;
1.5. 15 статьяның 1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Җирлекнең муниципаль эчке бурыч алулары астында җирлек исеменнән
муниципаль кыйммәтле кәгазьләр урнаштыру юлы белән һәм Россия Федерациясе бюджет
системасының башка бюджетларыннан һәм кредит оешмаларыннан кредитлар рәвешендә
заем акчаларын җәлеп итү аңлашыла, алар буенча җирлекнең бурыч йөкләмәләре Россия
Федерациясе валютасында белдерелгән заемчы буларак барлыкка килә.»;
1.6. 15 статьяның 1 пунктындагы 4 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Җирлек бюджетына акча җәлеп итү күләме чираттагы финанс елына һәм план
чорына (Чираттагы финанс елына) муниципаль эчке һәм тышкы бурыч алулар
программалары белән билгеләнә, һәм тиешле финанс елында акчаларны җәлеп итүнең
гомуми суммасы җирлек бюджеты кытлыгын финанслауга җибәрелә торган акчаларның
гомуми суммасыннан һәм җирлек бюджеты турында карар белән тиешле финанс елына
расланган җирлекнең бурыч йөкләмәләрен түләү күләмнәреннән, Россия Федерациясе
Бюджет кодексының 103 һәм 104 статьялары нигезләмәләрен исәпкә алып, артмаска
тиеш..»;
1.7. 14 статьяның 2 пунктындагы 8 пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«8) җирле бюджетның бердәм счетыннан күчерелгән акчалар һәм җирле бюджетның
бердәм счетына күчерелә торган акчалар арасында җирле бюджетның бердәм счетында
калдыклар белән идарә итү буенча операцияләр үткәргәндә аерма.»;
1.8. 15 статьяның 3 пунктындагы 2 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Җирлекнең бурыч йөкләмәләре йөкләмәләр рәвешендә булырга мөмкин.:
1) җирлекнең кыйммәтле кәгазьләренә (муниципаль кыйммәтле кәгазьләргә);
2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле
бюджетка Россия Федерациясе валютасында җәлеп ителгән бюджет кредитлары;
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3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннән
чит ил валютасында җәлеп ителгән бюджет кредитлары;
4) авыл җирлеге тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе
валютасында җәлеп ителгән кредитлар;
5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгән Җирлек гарантияләре
(муниципаль гарантияләр);
6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе чит ил
валютасында бирелгән муниципаль гарантияләргә;
7) муниципаль бурычка кертелгән Россия Федерациясе Бюджет кодексы гамәлгә
кергәнче барлыкка килгән һәм муниципаль бурычка кертелгән бүтән бурыч
йөкләмәләренә.»;
1.9. 16.1 статьяның 1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Юридик затларга (муниципаль учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), шәхси
эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга субсидияләр - товарлар (җиңел һәм
мотоцикллардан, алкогольле продукциядән тыш) җитештерү, эшләр, хезмәт күрсәтүләр
җитештерүчеләргә товарлар җитештерүгә (реализацияләүгә) бәйле алынмаган
керемнәрне каплау һәм (яки) товарлар җитештерүгә (реализацияләүгә) бәйле чыгымнарны
каплау максатларында бирелә, күрсәтелгән виноградтан җитештерелгән товарлар: шәраб,
чемерле шәраблар (шампан шәрабы), ликер шәрабларының якланган географик атамалы
чыгышы (махсус виннар), шулай ук читтән кертелә торган товарларны (махсус),
виноматериаллар), эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү.»;
1.10. 16.1 статьяның 7 пункты:
"күрсәтелгән юридик затлар милкендә булган" сүзләрдән соң беренче абзацта
"(федераль законнарда билгеләнгән очракларда күрсәтелгән юридик затлар
күрсәтелгән юридик затлар тарафыннан күрсәтелгән юридик затлар милкендәге яисә
дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь төзелеш объектларына элегрәк гамәлгә
ашырылган капиталь кертемнәргә бәйле рәвештә чыгымнарны каплауга) " сүзләре белән
тулылындырырга;
икенче абзацында “әлеге пунктның” сүзләреннән соң “күчемсез милек объектларын
сатып алуга капитал салуларны гамәлгә ашыруга һәм (яки) күчемсез милек объектларын
сатып алуга” сүзләрен өстәргә";
өченче абзацында "алынган акчалар хисабына" сүзләрен "әлеге пунктның беренче
абзацында күрсәтелгән капиталь кертемнәрне гамәлгә ашыруга һәм (яисә) сатып алуга
алынган акчалар исәбеннән, шулай ук капиталь төзелеш объектларын төзү
(реконструкцияләү) максатларында федераль законнарда билгеләнгән очракларда сатып
алулар, дәүләт (муниципаль) милкенә тапшыру максатларында сатып алулар" сүзләре
белән алыштырырга, "искәрмә" сүзеннән соң "әлеге пунктның беренче абзацында
күрсәтелгән чыгымнарны каплауга субсидияләр;" сүзләре белән тулылыандырырга;
1.11. 26 статьяның 8 пунктындагы 1 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«8. Касса планы астында, вакытлыча касса аермасын һәм вакытлыча буш акча
күләмен дә кертеп, агымдагы финанс елында бюджетның бердәм счетының фараз халәтен
билгеләү максатларында, бюджетка керемнәрнең һәм бюджеттан күчерүләрнең фаразы
аңлашыла.»;
1.12. 26 статьяның 8 пунктындагы 2 абзацын үз көчен югалткан дип танырга.»;
1.13. 34 статьяның 2 пунктындагы 2 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Агымдагы финанс елының соңгы эш көненә кадәр, бюджет үтәлешенә казначылык
хезмәтен башкаручы орган билгеләнгән тәртиптә бюджетның бердәм счетында калган
акчалар чикләрендә бюджет йөкләмәләрен түләргә тиеш.»;
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1.14. 36 статьяның 5 пунктындагы 2 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Бюджет үтәлеше турында еллык хисап белән бер үк вакытта аңа бюджет һәм
бюджет хисаплылыгының үтәлеше анализын үз эченә алган аңлатма язуы, дәүләт
(муниципаль) заданиесенең үтәлеше һәм (яисә) бюджет ассигнованиеләреннән
файдалануның башка нәтиҗәләре турында белешмәләр, бюджет үтәлеше турында
муниципаль берәмлек Советы карары проекты, бюджет үтәлеше турында бүтән бюджет
хисаплылыгы һәм берләштерелгән бюджет үтәлеше турында бюджет хисаплылыгы,
Россия Федерациясе бюджет законнарында каралган башка документлар тапшырыла..»;
1.15. 37 статья:
үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«37 статья. Муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыручы органнар
1. Тышкы муниципаль финанс контроле Контроль-хисап палатасының контроль
эшчәнлеге булып тора.
2. Эчке муниципаль финанс контроле районның финанс-бюджет палатасының
контроль эшчәнлеге булып тора.
3. Муниципаль финанс тикшерүе органнарының бюджет вәкаләтләре Россия
Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә билгеләнә.»;
2. Әлеге карар рәсми бастырылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес буенча
http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре
порталы Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча
http://buinsk.tatarstan.ru урнаштырылырга тиеш.
3. 2021 елның 1 гыйнварыннан әлеге карарның түбәндәге пунктлары үз көченә керә:
1.4., 1.7., 1.12., 1.13.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә йөклим.
Буа муниципаль районы Шәмәк
авыл җирлеге башлыгы, Буа муниципаль районы
Шәмәк авыл җирлеге Советы рәисе

И.Н. Никитина

