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Татарстан Республикасы Зой мунициналь
районыиыц «Иске Маврин авыл жирлеге»
мунициналь беромлеге вэкалэтлэрен
тапш ыру ту рында

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында" 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендэ, Зэй муниципала районы Иске Маврин авыл
жирлеге Уставына таяиып, Зэй мунинипаль районы Иске Маврин авыл
жирлеге Советы
КАРАР HTTP:

1. «Татарстан Республикасы Зэй мунинипаль районы Иске Маврин авыл
жирлеге" мунициналь берэмлегенен жирлекнец бюджет процессын
оештыру буенча аерым вэкалэтлэрен ташпырырга.
2. Дирлекнец бюджет процессын оештыру буенча мунинипаль район
тарафыннан аерым вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру турында килешуне
(кушымта) расларга.
3. Элеге карарны утэу йозеннэн, "Татарстан Республикасы Зэй мунинипаль
районы Иске Маврин авыл жирлеге" мунициналь берэмлегенэ жирлекнец
бюджет процессын оеш тыру буенча аерым вэкалэтлэрен мунинипаль район
тарафыннан баш кару турында килешу тозергэ.
4. Карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыпыц рэсми порталында
( hltp:/7pTa \ p .taiaTsU iii.ru), Татарстан Республикасы Зэй мунициналь районы
рэсми сайтыныц "Авыл жирлеклэре" булегендэ урнаштырырга.
5. Карар рэсми басылып чыккан коннэн уз коченэ керэ дип билгелэргэ.
6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тогуны уземдэ калдырам.

Р.Г. Нур галеев

Зэй муниципаль районы
Иске Маврин авыл жирлеге
Советыныц
22.09. 2020 ел 7 номерлы
карарына кушымта

Жирлекнец бюджет процессын оештыру буенча муниципаль район
тарафыннан аерым вокалэтлорне башкару турында
КИЛЕШУ
Зой муниципаль районы, Устав нигезендз эш итуче башлык
__________________________ , алга таба «Муниципаль район» дип
аталачак, Нэм Татарстан Рсспубликасы Зэй муниципаль районыныц
_________
авыл жирлеге, Устав нигезендз эш итуче башлык
__________________________________ исеменнэн, алга таба “Жирлек”
дип аталачак, икенче якган, алга таба «Яклар» дин аталучылар тубэндэгелэр
турында элеге Килешуне тозеделэр.

1 булек. I ОМУ МИ 11ИГЕЗЛЭМЭЛЭР
1 статья
“Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында” 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль законныц 15 статьясы 4 елеше нигезендз Жирлек муниципаль
райопга _____________________ авыл жирлегенец бюджет процессын
оештыру буенча аерым взкалэтлэрен башкаруны ташпыра.
Бюджет процессын оештыру вокалэтлорен башкарганда Яклар
бюджет процессын осштыргапда барлыкка килэ торган бюджет хокук
монэсэбэтлэрен жайга сала торган Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларына нигезлэнэ.
Бюджет процессын оештыру буенча муниципаль районный
вэкалэтлэре элеге Килешу белзн билгелэпэ.
2 статья
Жирлек бюджеты акчалары белзн касса операциялэрен исэпкэ алу
(алга таба-бюджет) Федераль казначылыкныц территориаль органында
муниципаль районный казпачылык счетларыпа, ачык финанс органына
3231 номерлы «Жирле бюджетлар акчалары», 3232 номерлы «Жирле
бюджетлар акчаларын алучыларныц вакытлыча карамагына керэ торган
акчалар» кодлары белзн шзхси счетларда гамэлгэ ашырыла.

2 булек. ЯКЛАРНЫЦ ХОКУ КЛАРЫ ЬЭМ БУРЫЧЛАРЫ
3 статья
Муниципаль район бюджет процессын оештыру буенча аерым
вэкалэтлэрие башкару процессында тубой доге йокломолорне уз остено ала:
- бюджет акчаларып баш булучелорго, булучелорго, алучыларга,
бюджет кытлыгып финанслау чыгапакларыпыц баш администраторларына
(администраторларына) шэхси счетлар ачуны;
- бюджет акчаларып баш булучелэрнец, булучелэрнец шохси
счетларында алар карамагыида булгап бюджет акчаларып алучыларны
финанслаунын, ин чик кулэмнорен алу йом булу буенча операцияне исэпкэ
алуны;
- бюджет акчаларып алучыларньщ шохси счетларында финанслау
куломен, касса чыгымнарыи исопкэ алуны;
бюджет
кытлыгып
финанслау
чыганаклары
баш
администраторларынын
(админ истраторларыпын)
тиешле
шохси
счетларында финанслау кулэмен, бюджет кытлыгып финанслау
чыганаклары буенча касса тулоулорен исопко алуны;
- Россия Федерациясе законнары нигезендэ, вакытлыча карамакка керэ
торган, бюджет акчаларып алучыларньщ тиешле шохси счетларындагы
средстволарны исопко алуны;
- бюджет акчаларып алучыларньщ шохси счетларында бюджет йом
акча йокломолорен исопко алуны;
- бюджет аесигиованиелорен, бюджет йокломолоре лимитларын исопкэ
алуны, бюджет аесигиованиелорен йом бюджет йокломолоре лимитларын
бюджет акчаларын баш булучелорго, булучелорго, алучыларга, бюджет
кытлыгып финанслау чыгапакларыпыц баш администраторларына
(администраторларына) булуне гамэлгз ашыруны;
- бюджет йоклэмэлэренен тиешле лимитларыннан яисэ бюджет
акчаларып алучыга житкерелгон бюджет ассигнованиелореннэн артмауны,
шулай ук Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе
кодына бюджет йоклэмосе турыпда могълуматныц туры килуеы тикшереп
торуны гамэлгэ ашыруны;
- бюджет акчаларын алучыларньщ акча йокломолорен тулэуне
санкциялэуне гамэлгэ ашыруны;
- тиешле бюджет йоклэмосен исэпкэ кую турында акча йоклэмосе
турында могълуматныц исопко куелуын контрольдэ тотуны;
- акча йоклэмосен тулэу очен эш итудэ куреэтелгэн мэгълуматнын,,
акча йоклэмосе турында могълуматныц туры килуен тикшереп торуны;
- дэулэти йом муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен товарлар,
эшлэр, хезмэт курсотулор сатып алу олкосендо контракт системасы турында
Россия Федерациясе закоппарыпда карал гаи коптрактлар реестрыпда
муниципаль контракт турында белешмэлэрнец туры килуен йом

муниципаль контракт, муиициналь контракт шартлары нигезендэ барлыкка
килгэн бюджет йоклэмэсе, исэпкэ алынган бюджет йоклэмэсе турында
белешмэлзр бируне контрольдз тотуны;
бюджет ассигнованиелэрен финанслау чыганакларыныц баш
администраторлары (адмипиетраторлары) тарафыннан буленгэм бюджет
ассигнованиелэренец артмавын Ьэм /яки бюджет дефицитын финанслау
чыганаклары буенча булеп бирелгэи бюджет билгелэнешеннэн Ьэм/яисэ
финанслау кулэменнэн финанслау кулэмнэрен контрольдз тотуны;
- «Дэулэт Ьзм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен товарлар,
эшлэр, хезмэтлэр сатып алу олкэсендэ кон тракт системасы турында» 2013
елныц 5 апрелендзге 44-ФЗ номерлы Федераль законным 99 статьясы 5
елешендэ карал гаи контрол вне гамэлгэ ашыруны;
- муниципаль районным финанс органы Ьзм эдфлекнен, фимамс органы
арасында мзгълумат алмашу тэртибе Ьзм шартлары турында Регламентта
каралганча (алга таба - Регламент; 1нче кушымта), Жирлекнец финанс
органына, бюджет акчаларын баш булучелэр, булучелэр, алучылар, бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторларына
(администраторлары) мэгълуматны формалаштыру Ьзм тапшыруны;
- бюджет акчаларын алучылар Ьзм бюджет кытлыгын финанслау
чыганакларыныц баш администраторлары (администраторлары) йоклэмэсе
буенча бюджеттан касса тулзулэрен уткзруне тээмин иту очен бюджет
счетларында калган акчаларныц мониторингын гамэлгэ ашыруны;
- бюджет акчаларын тулэтуне куздэ тоткан башкарма документларны
билгелэнгэн тэртштгэ башкаруны оештыруны;
- бюджет акчаларын баш булучелэр, булучелэр, алучыларныц шэхси
счетларында акча тоту буенча онерациялэр башкаруны туктатып торуны;
- эчке муниципаль финанс контролен тормышка ашыруны;
- Россия Федерациясе Ьзм Татарстан Республикасы законнары
нигезендэ бюджет акчаларын баш булучелэр, булучелэр, алучылар, бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларыныц
баш
администраторлары
(администраторлары) шэхси счетларында чагылдырылган онерациялэр
буенча мэгълуматныц конфидеициальлеген тээмин итуне;
- бюджет процессып оештыру буенча асрым функциялэрне гамэлгэ
ашыру барышында барлыкка килэ торгам мэсьэлэлэр буенча Жирлек,
бюджет акчаларын баш булучелэргэ, булучелэргэ, алучыларга, бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторларына
(администраторларына) консультациялэр бируне.
4 статья
Муниципаль район тубэндэге хокукларга ия:
- Жирлектэн, бюджет акчаларын баш булучелэр, булучелэр, алучылар,
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларыныц
баш
администраторларыннан (администраторлары) билгелэнгэн талэплэр

нигезендэ рэсмилэштерелгэн, регламент белэн
документларын алырга;
Жирлек тарафыннан элеге Килешунец
шартларын утэуне талон итэргэ.

билгелэнгэн
Ьэм

тулэу

Регламентный,

5 статья
Жирлек уз естенэ йекломэ и ген ала:
- муниципаль райопга жирлек, бюджет акчаларын баш булучелэр,
булучелэр, алучылар, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш
администраторлары
(администраторлары)
тарафыннан
билгелэнгэн
талэплэр нигезендэ рэсмилэштерелгэн, регламент бслэн билгелэнгэн тулэу
доку ме нтл ар ын б иру не;
- жирлек, бюджет акчаларын баш булучелэр, булучелэр, алучылар,
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц баш администраторлары
(администраторлары) тарафыннан элеге килешу Иэм регламентным,
утэлешен;
- акча йоклэмэлэрен акча средстволары белом ныгытуны тээмин иту
ечен оператив чаралар куруне.
6 статья
Авыл жирлеге хокуклы:
- муниципаль район тарафыннан бюджет акчаларын баш булучелэргэ,
булучелэргэ, алучыларга, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыныц
баш
администраторларына
(администраторларына)
Регламентта
билгелэнгэн мэгълуматны уз вакытында бируне талон итэргэ.
муниципаль район тарафыннан элеге килешу Ьэм регламент шартлары
утэлуне талон итэргэ.
3 булек. БАШКА ШАРТЛАР
7 статья
Муниципаль район жавап бирми:
- жирлекнец, баш администраторларныц (администраторларныц),
бюджет акчаларын баш булучелэрпец, булучелэрпец, алучыларныц Ьэм
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларыныц
баш
администраторларыныц (администраторларыпыц) йоклэмэлэре буенча;
- касса тулэулэре уткэру очей казначылык счетында акча житмэгэн
очракта, бюджет акчаларын алучыларныц Ьэм башкарма документларныц
тулэу документларын утэуне тээмин иту ечен бюджет акчаларын тулэтуне
куздэ тота торгам башкарма документлар очен;
- тулэу документларыыдагы мэгълуматларныц Ьэм арифметик исэпхисапларныц дереслеге ечен.

8 статья

Бюджет процессын оештыру буенча аерым вэкалэтлэрне башкару
муниципаль район тарафыннан тулэусез нигездэ гамэлгэ ашырыла.
9 статья
Элеге Килешу буенча йоклэмэлэрпе утэмэу яисэ тиешенчэ утэмэу
законнарда каралган жаваплылык барлыкка килугэ нигез булырга мемкин.
4 булек. КИЛЕШУНЕЦ ГДМ0ЛД0 БУЛУ ВАКЫТЫ
10 с татья
Килешу 5 елга тозелэ.
Элеге килешунец гамэлдэ булуы яклар килешуе буенча яисэ якларнын,
берсе тарафыннан язма хэбэрнамэ буенча туктатылырга мемкин, эгэр
гамэлдэге килешуне туктату турында хэбэрнамэ икенче якка агымдагы
финанс елы тэмамланганчы 3 айдан да соцга калмыйча жибэрелгэн булса.
5 булек. ЯКЛАРНЫН ИМЗАЛАРЫ
( Муниципаль райоппыц атапышы)

(жирлекнен аталышы)

Муниципаль район Башлыгы_________

Авыл жирлеге башлыгы

М.У.

М.У.

