РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет Брюшлинского сельского
поселения Менделеевского
муниципального района
РЕШЕНИЕ
2020 елның 16 июленнән

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Менделеевск муниципаль районы
Бөрешле авыл җирлеге Советы
КАРАР
№ 169

«Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районының Бөрешле авыл
җирлегендә бюджет процессы турында»
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы Бөрешле авыл җирлеге Советы КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Бөрешле авыл
җирлегендә бюджет процессы турында «Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы Бөрешле авыл җирлеге Советының 2020 елның 27 гыйнварыннан 155
номерлы карары белән расланган Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Нигезләмәнең 9 статьясындагы 1 пунктының 15 пунктчасын үзгәртергә һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«15) муниципаль заказны җирлек Советы карары нигезендә формалаштыра,
җирлекнең муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товар, эш, хезмәт күрсәтүне, моның
өчен җирлекнең үз матди һәм финанс чараларын кулланып башкара;»;
1.2. Нигезләмәнең 12 статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасын үзгәртергә һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«10) максатчан билгеләнеше булган бюджетара субсидияләр, субвенцияләр һәм
башка бюджетара трансфертлар, шулай ук әлеге кодекс белән билгеләнгән башка
субсидияләр һәм бюджет инвестицияләре, аларны биргәндә билгеләнгән шартларның,
максатларның һәм тәртипнең үтәлешен тәэмин итә;»;
1.3. Нигезләмәнең 12 статьясындагы 2 пунктының 11 пунктчасы үз көчен югалткан
дип санарга;
1.4. Нигезләмәнең 12 статьясындагы 2 пунктындагы 14 пунктчасын түбәндәге
эчтәлекле эчтәлектәге пункт өстәргә:
«в) муниципаль берәмлеккә карата федераль закон нигезендә тиешле Халык
мәнфәгатьләрен Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендә гамәлгә ашыручы
орган тарафыннан поселок бюджеты акчаларын баш урнаштыручының вәкаләтләрен
тапшыра торган башка дәгъвалар буенча;»;
1.5. Нигезләмәнең 13 статьясындагы 2 пунктының 5 пунктчасын үз көчен югалткан
дип санарга;
1.6. Нигезләмәнең 15 статьясындагы 2 пунктының 5 пунктчасын үз көчен югалткан
дип санарга;
1.7. Нигезләмәнең 16 статьясындагы 6 пунктының 1 абзацын үзгәртергә һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6. Бюджет акчаларын алучы буларак муниципаль казна учреждениесенә элек
җиткерелгән
бюджет
йөкләмәләренең
муниципаль
контрактлардан,
башка
шартнамәләрдән килеп чыга торган бюджет йөкләмәләренең казна учреждениесе
тарафыннан үтәлүе мөмкин булмауга китерә торган элек җиткерелгән лимитлары бюджет
акчаларының баш бүлүче (күрсәтмәче) буларак кимегән очракта, муниципаль казна
учреждениесе муниципаль контрактларның, башка шартнамәләрнең товар, эш,
муниципаль ихтыяҗлар товарлары (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) бәясе һәм (яисә)

муниципаль контрактларның товарлар (эшләр) саны (күләме) буенча яңа шартлар белән
тәэмин итү өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә килештерүне тәэмин итәргә
тиеш.»;
1.8. Нигезләмәнең 17 статьясындагы 4 пунктының 2 абзацын үзгәртергә һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге Кодекс нигезендә банк депозитларында һәм "ВЭБ.РФ" дәүләт үсеш
корпорациясендә депозитларда урнаштырылган агымдагы финанс елы ахырына, шулай ук
бюджетның бердәм счетында калган средстволар белән идарә итү буенча башка
операцияләр буенча чаралар булу рөхсәт ителә.»;
1.9. Нигезләмәнең 18 статьясындагы 6, 7 пунктларын үз көчләрен югалткан дип
санарга;
1.10. Нигезләмәнең 21 статьясындагы 12 пунктының 3 абзацын түбәндәге
редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«Агымдагы финанс елында субсидия алучы тарафыннан товарлар җитештерүгә
(реализацияләүгә) , эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс
белән тәэмин итү максатларында бирелгән субсидияләрнең калган өлешләрен бирүне
җайга сала торган муниципаль хокукый актлар (әлеге субсидияләрне алучының акча
йөкләмәләрен түләү өчен кирәкле субсидияләр суммасыннан тыш) хисап финанс елында
файдаланылмаган хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итү
максатларында бирергә тиеш:»
1.11. Нигезләмәнең 26 статьясындагы 3 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«3. Агымдагы финанс елы башына җирле бюджет акчаларының калган өлешләре
муниципаль юл фондының хисап финанс елында файдаланылмаган бюджет
ассигнованиеләре күләмендә агымдагы финанс елында муниципаль юл фондының
бюджет ассигнованиеләрен арттыруга, шулай ук җирлек советы карары белән билгеләнә
торган күләмдә агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзеклекләрен каплауга һәм
муниципаль берәмлек исеменнән товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга,
хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар төзүгә бюджет ассигнованиеләрен арттыруга
юнәлдерелергә мөмкин., әлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендә хисап
финанс елында түләнергә тиешле хезмәт күрсәтүләр, хисап финанс елында юридик
затларга субсидияләр бирүгә бюджет ассигнованиеләре, финанс белән тәэмин итү
чыганагы күрсәтелгән субсидияләр булган субсидияләр алучыларның акчалата
йөкләмәләрен түләү өчен кирәкле сумма чикләрендә, күрсәтелгән максатларга
файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре суммасыннан артмаган күләмдә, җирлек
Советының бюджет турында Карарында каралган очракларда, күрсәтелгән максатларга
файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре суммасыннан артмаган күләмдә, җирле
үзидарә органнары тарафыннан субсидияләр.»;
1.12. Нигезләмәнең 41 статьясындагы 1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«1. Җирлек бюджеты проекты нигезендә төзелә:
- Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль
Собраниесенә Юлламасының Россия Федерациясендә бюджет сәясәтен (бюджет
сәясәтенә таләпләр) билгели торган нигезләмәләре;
- Россия Федерациясе Бюджет, салым һәм таможня-тариф сәясәтенең төп
юнәлешләре, Россия Федерациясе субъектларының бюджет һәм салым сәясәтенең төп
юнәлешләре, муниципаль берәмлекләрнең бюджет һәм салым сәясәтенең төп
юнәлешләре);
- социаль-икътисадый үсеш фаразы;
- озак вакытлы чорга бюджет фаразы (бюджет фаразы проекты, бюджет фаразына
үзгәрешләр кертү проекты);
- муниципаль программалар, муниципаль программалар проектлары, күрсәтелгән
программаларга үзгәрешләр проектлары).»;

1.13. 54 статьяның 2 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Финанслауның иң чик күләмнәре, тулаем алганда, бюджет акчаларын баш
бүлүчегә, бүлүчегә һәм алучыга карата, бюджет акчаларын баш бүлүчеләргә, бүлүчеләргә
һәм алучыларга финанслау өчен гаризалар нигезендә, агымдагы финанс елы башыннан
ай саен яки квартал саен арта бара торган нәтиҗә белән билгеләнә.»;
1.14. 56 статьяның 4 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Суд тарафыннан түләттерүче яисә түләтүченең үзе үтенече буенча җибәрелә
торган башкарма документка (суд боерыгыннан тыш) ул бирелгән суд актының күчермәсе,
шулай ук түләтүченең банк счеты реквизитлары (РФ Бюджет кодексының 242_2
статьясында билгеләнгән тәртиптә түләттерелергә тиешле акчалар күчерелергә тиеш
булган башкарма документны күрсәткәндә түләтүченең банк счеты реквизитлары)
күрсәтелеп, түләттерүченең банк счеты реквизитлары күрсәтелергә тиеш.»;
1.15. 57 статьяның 7 пункты нигезләмәне үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«7. Агымдагы финанс елы ахырына әлеге кодекс нигезендә "ВЭБ.РФ" үсеш дәүләт
корпорациясендә банк депозитларында һәм депозитларында урнаштырылган акчалар,
шулай ук бюджетның бердәм счетында калдыклар белән идарә итү буенча башка
операцияләр буенча чаралар булу рөхсәт ителә.»;
1.16. Нигезләмәнең 61 статьясындагы 2 пунктының 6 абзацы үз көчен югалткан дип
санарга;
1.17. 2021 елның 1 гыйнварына кадәр Нигезләмәнең 11 статьясындагы 2 пунктының
13 пунктчасын, 19 статьясындагы 6,7 пунктын (сроклар өлешендә), 55 статьясындагы 1
пунктын, 59 статьясындагы 4 пунктын (сроклар өлешендә), 60 статьясындагы 4 пунктын
гамәлдә булуын туктатып торырга.
2.
Әлеге карарны Бөрешле авылында махсус җиһазландырылган мәгълүмати
стендларда урнаштырып халыкка игълан итәргә кирәк, Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында www.mendeleevsk.tatar.ru «Бөрешле
авыл җирлеге» бүлегендә һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат
порталында урнаштырырга.
Бөрешле авыл җирлеге
Советы Рәисе

Л.А. Смирнова

