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Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге
Советының
«Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районы
Мурзиха авыл җирлеге» муниципаль
берәмлегенең 2020 елга һәм 2021, 2022
елларның планлы чорына бюджеты
турында " гы карарын тормышка ашыру
чаралары хакында»
«2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы
бюджеты турында «Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары
хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 12
декабрендәге 1141 номерлы карары һәм Алабуга муниципаль районы Мурзиха
авыл җирлеге Советының «2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Алабуга
муниципаль районы Мурзиха авыл җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты
турында» 176 номерлы карары нигезендә, Алабуга муниципаль районы Мурзиха
авыл җирлеге башкарма комитеты, Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге башкарма комитеты,
КАРАР БИРӘ:
1. 2020 елның 1 гыйнварыннан «Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2020 елга һәм 2021, 2022 елларның планлы
чорына бюджеты (алга таба – җирлек бюджеты) үтәлергә тиеш.
2. Җирлек бюджеты керемнәренең баш администраторларына:
җирлек бюджетына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр
керүен тәэмин итү, шулай ук аларны түләү буенча бурычларны киметү буенча
чаралар күрергә;
квартал саен керемнәрнең айлык керүе фаразларын тапшырырга;
квартал саен, фараздан кергән керемнәр буенча бюджетның факттагы
үтәлешен кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, керемнәр өлешендә, җирлек
бюджетының үтәлешен анализларга.
3. Билгеләргә, дип:
а) 2020 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы бюджетыннан авыл

җирлеге бюджетына субвенцияләр, субсидияләр, максатчан билгеләнештәге
башка
бюджетара
трансфертлар
рәвешендә
бирелгән
бюджетара
трансфертларның калдыклары 2020 елның беренче 15 эш көне эчендә Татарстан
Республикасы бюджетына кире кайтарылырга тиеш;
б) 2019 елда файдаланылмаган бюджетара трансфертларның әлеге
пунктның икенче абзацында күрсәтелгән ихтыяҗның булу (булмау), шулай ук
аларга карата 2020 елда аларны шул максатларга җибәрүгә ихтыяҗ булу турында
Карар кабул ителгән күрсәтелгән бюджетара трансфертларның җирлек
бюджетына кире кайтарылуы турында җирлек бюджеты керемнәренең баш
администраторы тарафыннан карар кабул итү әлеге акчалар кергән көннән алып
30 эш көненнән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.;
в) әлеге пунктның өченче абзацында күрсәтелгән срокны үтәү
максатларында, җирлек бюджеты керемнәрен бюджетара трансфертларны кире
кайтарудан администрацияләүне гамәлгә ашыручы җирлек бюджеты
керемнәренең баш администраторы, әлеге пунктның өченче абзацында каралган
һәм 2020 елда шул ук максатларга максатчан билгеләнештәге субвенцияләр,
субсидияләр һәм башка бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелгән һәм 2019
елда кулланылмаган бюджетара трансфертларның калдыкларын Татарстан
Республикасы Финанс министрлыгына килештерүгә юнәлдерелгән авыл җирлеге
башкарма комитеты тарафыннан тапшырылган һәм әлеге пунктның өченче
абзацында каралган;
г) 2019 елда бирелгән һәм максатчан билгеләнеше булган бюджетара
трансфертларның калдыкларына ихтыяҗ булу турында карарлар күрсәтелгән
калдыктан артмаган күләмдә кабул ителә:
- муниципаль казна учреждениесе тарафыннан үтәлмәгән бюджет
йөкләмәләре булганда, финанс белән тәэмин итү чыганагы булып бюджетара
трансфертларның калдыклары тора,
- әгәр 2020 елда Татарстан Республикасы бюджетыннан җирлек бюджетына
файдаланылмаган бюджетара трансфертлар биргәндә элек билгеләнгән
максатларга бюджетара трансфертлар бирү каралмаган булса, финанс ягыннан
тәэмин итү чыганагы булып бюджетара трансфертларның калдыклары булган
муниципаль казна учреждениесе тарафыннан үтәлмәгән бюджет йөкләмәләре
бар.;
д) социаль-мәдәни өлкә һәм торак-коммуналь хуҗалык объектларын дәүләт
милкеннән муниципаль милеккә тапшыру, агымдагы елда тапшырылган
объектларның эшләвен тәэмин итү чыгымнарын каплау чыганагын билгеләү
белән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Норматив хокукый
актлары нигезендә башкарыла.
4. Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына тәкъдим
итәргә:
- бюджет акчаларын баш бүлүчегә бюджет ассигнованиеләре турында хәбәр
итүне һәм 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджетының
җыелма бюджет язмасында билгеләнгән күләмдә бюджет йөкләмәләре
лимитларын җиткерү;;
- 15 февральгә кадәр муниципаль берәмлек исеменнән товарлар белән
тәэмин итүгә, эшләр башкаруга һәм хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар
төзелгән, күрсәтелгән муниципаль контрактлар шартлары нигезендә 2019 елда

түләнергә тиешле бюджет ассигнованиеләре суммасы чикләрендә бюджет
ассигнованиеләре күләме турында тәкъдимнәр кертергә . ;
- муниципаль берәмлекләргә чыгымнары муниципаль ихтыяҗлар өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү белән бәйле булган,
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе
законнары нигезендә төзелгән контракт (шартнамә) булганда, муниципаль
берәмлекләргә субсидияләр һәм башка трансфертлар күчерүне гамәлгә
ашырырга;:

авансны түләүгә контрактта (шартнамәдә) билгеләнгән күләмдә);

башкарылган эшләр, күрсәтелгән хезмәтләр, контракт (шартнамә)
буенча билгеләнгән товар өчен түләүгә башкарылган эшләрне, хезмәт
күрсәтүләрне, товар китерүне раслаучы документлар булганда.
5. Авыл җирлеге башкарма комитеты:
- 2020 елның 1 февраленә кадәр 2020 елда авыл җирлеге бюджетын
чыгымнар буенча үтәүне тәэмин итүгә юнәлдерелгән норматив хокукый актлар
проектларын кертергә.;
- Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлегенең муниципаль
программаларын Алабуга муниципаль районы Мурзиха авыл җирлеге Советының
2019 елның 17 декабрендә кабул ителгән 176 номерлы «Алабуга муниципаль
районы Мурзиха авыл җирлеге 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына бюджеты
турында» гы карарына туры китерүне бюджет законнарында билгеләнгән
срокларда тәэмин итәргә.
6. Муниципаль казна учреждениесенә 2020 елның 1 февраленә кадәр
Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына
муниципаль
берәмлек исеменнән 2019 елда әлеге муниципаль контрактлар шартлары
нигезендә түләнергә тиешле товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр
күрсәтүгә муниципаль контрактлар төзү өчен файдаланылмаган бюджет
ассигнованиеләренең калдыклары буенча мәгълүмат тапшырырга.
7. 2021 елның 1 гыйнварына кадәр рөхсәт ителми дип билгеләргә:
- агымдагы финанс елында хезмәт хакы буенча бюджет йөкләмәләре
лимитларын, Россия Федерациясе законнары нигезендә хезмәт өчен түләү буенча
түләүләргә исәпләнгән бюджет йөкләмәләре лимитларыннан тыш, башка
максатларга каралган бюджет йөкләмәләре лимитларын билгеләнгән тәртиптә
арттыру;;
- хезмәт хакы буенча бюджет йөкләмәләре лимитларыннан тыш, башка
максатларга каралган бюджет йөкләмәләре лимитларын арттыру максатларында
хезмәт өчен түләү буенча түләүләргә исәп-хисап ясау өчен билгеләнгән тәртиптә
расланган бюджет йөкләмәләре лимитларын киметү;;
- Алабуга муниципаль районы авыл җирлегенең муниципаль милкен
хосусыйлаштыру буенча аукционда, аукционда катнашу өчен сатуларда
катнашучылар тарафыннан кертелә торган акчалар, Алабуга муниципаль районы
авыл җирлеге исеменнән төзелгән муниципаль контрактларның үтәлешен тәэмин
итү өчен сатып алуларда катнашучылар тарафыннан кертелә торган акчалар
Алабуга муниципаль районы авыл җирлегенең шәхси счетларында исәпкә алына,
алар тарафыннан Алабуга муниципаль районы һәм Алабуга шәһәре Казначылык
Департаментының территориаль бүлегендә ачылган акчалар, Алабуга муниципаль
районы авыл җирлеге исеменнән төзелгән муниципаль контрактларның үтәлешен

тәэмин итү өчен;
- муниципаль казна учреждениеләре, җирлек бюджеты акчалары исәбеннән
товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга һәм хезмәтләр күрсәтүгә
шартнамәләр (муниципаль контрактлар) төзегәндә, аларга билгеләнгән тәртиптә
җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә аванс түләүләрен күздә
тотарга хокуклы:
а) Шартнамәнең (контракт) суммасының (контракт) 100 процентына кадәр,
ләкин бюджет йөкләмәләре лимитларының артмаган күләмдә – басма басмаларга
язылу һәм аларны сатып алу турындагы шартнамәләр (контрактлар) буенча,
элемтә, кабель һәм спутник телевидениесе хезмәтләре күрсәтү, ягулык-майлау
материаллары, транспорт чаралары, юлламалар, авиация, тимер юл, шәһәр һәм
шәһәр яны транспортында йөрү билетлары, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү өчен
кирәк булган медикаментлар (кеше гомере куркынычы туганда), квалификация
күтәрү курсларында уку, квалификация күтәрү курсларында уку,-фәнни, методик,
фәнни-гамәли һәм башка конференцияләрдә катнашу, Проект документларына
экспертиза үткәрү, капиталь төзелеш объектларының смета бәясен дөрес итеп
билгеләүне тикшерү үткәрү, транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык
җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү, мәгълүмат белән тәэмин итү
килешүләре буенча, ташу буенча хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә, фәнни, мәдәни,
экскурсия һәм спорт чараларын үткәрүгә килешүләр буенча, янгын сүндерү буенча
чаралар үткәрү турында килешүләр (муниципаль контрактлар) буенча, капиталь
төзелеш объектларының смета бәясен дөрес итеп билгеләүне тикшерү үткәрү
турында;;
б) Шартнамәнең (контракт) суммасының 30 процентыннан артмаган
күләмдә, ләкин бюджет йөкләмәләре лимитларының артмаган күләмдә, әгәр
Россия Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса, калган
шартнамәләр (контрактлар) буенча.
8.Финанс-бюджет палатасына бюджет акчаларын баш бүлүчегә бюджет
ассигнованиеләре турында хәбәр итүне һәм 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план
чорына җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасында билгеләнгән күләмдә
бюджет йөкләмәләре лимитларын җиткерү;
9. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш һәм үз гамәлен 2020
елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә тарата.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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