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Татарстан
Республикасы
Менделеевск
муниципаль
районының
Тойгуҗа
авыл
җирлегендә бюджет процессы турында
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районының Тойгуҗа авыл җирлеге советы КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 2020 елның 4
февраленнән 121 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районының Тойгуҗа авыл җирлегендә бюджет процессы турында Нигезләмәгә
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Нигезләмәнең 34 статьясында:
1.1.1 7 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«7. Гарантның принципалга карата регресс таләбе хокукын күздә тотмый торган муниципаль
гарантия хуҗалык җәмгыятенең йөкләмәләре генә тәэмин ителә ала, акцияләрнең 100
проценты (өлешләре) Җирлеккә (гарантка) карый.»
1.1.2. 11 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«11. Кредит (заем, шул исәптән облигация) буенча йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итә торган
муниципаль гарантия гарант тарафыннан бары тик муниципаль гарантиядә күрсәтелгән төп
йөкләмәләр шартлары муниципаль гарантиядә күрсәтелгән гарантның алдан язма
ризалыгыннан башка үзгәртелгән очракта гына һәм (яисә) кредит (заем, шул исәптән
облигацион) гарантия белән тәэмин ителгән муниципаль гарантия акчаларыннан максатчан
файдаланган очракта, кредит шартнамәсе һәм кредит буенча муниципаль гарантия бирү
турындагы шартнамә нигезендә кредит акчаларын максатчан куллануны тикшереп тору
башкарыла торган кредит чараларыннан максатчан файдалану өчен контроль гамәлгә
ашырыла.»
1.2.
Нигезләмәнең 29 статьясындагы 2 пунктында "һәм үтәлә" сүзләрен төшереп
калдырырга.
1.3. Нигезләмәнең 34 статьясындагы 4 пунктында "һәм үтәлә" сүзләрен төшереп
калдырырга.
1.4. Нигезләмәнең 34 статьясындагы 16 пунктының 5 пунктчасын төшереп калдырырга.
1.5. Нигезләмәнең 54 статьясындагы 1 абзацны (бюджет үтәлеше турында еллык хисапка
бәяләмәләр әзерләү сроклары өлешендә), 10 статьясындагы 2 Абзацны, 10 статьясындагы

2 Абзацны, 39 статьясындагы 1, 2 пунктларын, 57 статьясындагы 3 пунктны (сроклар
өлешендә) 2021 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә булуын туктатып торырга.
1.6. Нигезләмәнең 13 статьясын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«13 нче статья. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру
1. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә, РФ Бюджет кодексы нигезләмәләрен исәпкә алып, дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә
гамәлгә ашырыла.
2. Муниципаль контрактлар, РФ Бюджет кодексының 72 статьясындагы 3 пунктында
билгеләнгән очраклардан тыш муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия
Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә төзелгән һәм расланган муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу планграфигы нигезендә төзелә һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә түләнә.»
1.7. 42 статьяның 2 пунктындагы 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- чыгым төрләренең бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары, төркемнәре
(төркемнәре һәм төркемнәре) буенча йә чыгымнарның чыгымнар төрләре
классификациясенең чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына)
чыгымнары төрләренең төркемнәре (төркемнәре һәм төркемнәре) төркемнәре һәм (яисә)
максатчан маддәләре (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программага карамаган
юнәлешләре), бюджетлар чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре төркемнәре
(төркемнәре һәм төркемнәре) буенча бюджет ассигнованиеләрен чираттагы финанс елына
(чираттагы финанс елына һәм план чорына) бүлеп бирү, шулай ук бюджетлар чыгымнары
классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре буенча тиешле Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы законында, вәкиллекле органның муниципаль
хокукый актында билгеләнгән очракларда;».
1.8. Нигезләмәнең 48 статьясын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«48 нче статья. Җирлек бюджетының керемнәр буенча үтәлеше
Бюджетларның керемнәр буенча үтәлеше түбәндәгеләрне күз алдында тота:
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезләмәләре, Федераль казначылык органнары
счетлары һәм бюджетка башка кертемнәр нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясе
Бюджет системасына салымнар, җыемнар һәм башка керемнәр бүлүдән Россия
Федерациясе бюджет системасына Россия Федерациясе Бюджет кодексында, Татарстан
Республикасы бюджеты турындагы законда (карар) һәм Татарстан Республикасының башка
законнары һәм муниципаль хокукый актларда билгеләнгән агымдагы финанс елында
гамәлдә булган нормативлар буенча бүленә торган керемнәрне Федераль бюджет
системасына күчерү;
- артык бүленгән суммаларны күчерү, артык түләнгән яисә артык түләтелгән суммаларны
кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган өчен процентлар
һәм артык түләтелгән суммаларга исәпләнгән процентлар суммасы;

- Россия Федерациясе законнары нигезендә артык түләнгән яисә артык түләтелгән
суммаларны исәпкә алу;
- администратор тарафыннан Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына
түләүләр керемнәрен төгәлләштерү;
- Федераль казначылык тарафыннан артык бүленгән суммаларны, артык түләнгән яисә
артык түләтелгән салымнарны, җыемнарны һәм башка түләүләрне кире кайтаруны (исәпкә
алуны, төгәлләштерүне) гамәлгә ашыру өчен кирәкле акчаларны, шулай ук Россия
Федерациясе Финанс министрлыгы билгеләгән тәртиптә Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетлары арасында керемнәрне исәпкә алу һәм аларны бүлү өчен
билгеләнгән Федераль казначылыкның тиешле счетларына арттырып түләнгән суммаларны
һәм процентларны вакытында башкармаган өчен процентларны Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы билгеләгән тәртиптә күчерү.».
1.9. Нигезләмәнең 49 статьясындагы 2 пунктының 2 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«- бюджет һәм акча йөкләмәләрен кабул итү һәм исәпкә алу;».
1.10. Нигезләмәнең 56 статьясындагы 1 пунктын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян
итәргә:
«1. Бюджетны исәпкә алуның һәм бюджет хисаплылыгының бердәм методологиясе Россия
Федерациясе Бюджет кодексы нигезләмәләре нигезендә Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы тарафыннан билгеләнә.».
1.11. Нигезләмәнең 59 статьясында 4, 8 абзацлары үз көчләрен югалтты.
2. Әлеге карарны Тойгуҗа авылында махсус җиһазландырылган мәгълүмат стендларында,
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru
бастырып чыгарырга һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында
http://mendeleevsk.tatarstan.ru «Тойгуҗа авыл җирлеге» бүлегендә урнаштырырга.
Тойгуҗа авыл җирлеге
Советы Рәисе
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