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Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының "Иске Чекалда авыл җирлеге"
муниципаль берәмлегендә бюджет процессы
турында Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районы Иске Чекалда авыл
җирлеге
Советының
2019
елның
26
ноябрендәге 47-1 номерлы
карары белән
расланган Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү
хакында
Муниципаль норматив-хокукый актларны хокукый анализ һәм мониторинг
нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында,
«Россия Федерациясе Бюджет кодексына казначылык хезмәте күрсәтү һәм
казначылык түләүләре системасы өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның
27 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе Бюджет
кодексына үзгәрешләр кертү турында "2020 елның 1 апрелендәге 71-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә, "Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр
кертү турында" 2020 елның 1 апрелендәге 71-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә», «Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм "2020 елда Россия
Федерациясе Бюджет кодексының аерым нигезләмәләренең гамәлдә булуын
туктатып тору һәм Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары үтәлеше
үзенчәлекләрен билгеләү турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында
«2020 елның 22 апрелендәге 120-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия Федерациясе
Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр
кертү турында" 2020 елның 31 июлендәге 263-ФЗ номерлы Федераль законы
нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иске Чекалда авыл
җирлеге Советы карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының "Иске Чекалда
авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә бюджет процессы турында Татарстан
Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иске Чекалда авыл җирлеге Советының
2019 елның 26 ноябрендәге 47-1 номерлы карары белән расланган Нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында:
1.1. 6 статьяның 2 пунктын төшереп калдырырга.
1.2. 16 статьяның 14 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:

“җирле бюджетның бердәм счетындагы чараларның калдыклары белән идарә
итү буенча операцияләр башкарганда, җирле бюджетның бердәм счетыннан
күчерелгән һәм җирле бюджетның бердәм счетына кертелгән чаралар арасындагы
аерма.”.
16 статьяның 15 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«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 муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органының хокукый акты белән билгеләнә торган күләмдә юнәлдерелә,
агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзеклекләрен каплауга һәм муниципаль
берәмлек исеменнән товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә
муниципаль контрактлар төзү өчен төзелгән муниципаль контрактлар, хисап финанс
елында әлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендә түләнергә тиешле
хезмәтләр күрсәтүгә бюджет ассигнованиеләрен арттыруга, хисап финанс елында
субсидияләр алучыларның акчалата йөкләмәләрен түләү өчен кирәкле сумма
чикләрендә
бирелгән
юридик
затларга
субсидияләр
бирүгә
бюджет
ассигнованиеләрен арттыруга юнәлдерелергә мөмкин, күрсәтелгән субсидияләр,
күрсәтелгән максатларга файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләренең калдыгы
суммасыннан артмаган күләмдә, җирле бюджет турында җирлек Советы карары
белән каралган очракларда, Бюджет кодексы нигезендә бурыч тотрыклылыгы уртача
яисә түбән булган заемчылар төркеменә кертелгән авыл җирлегенең бурыч
алуларының гомуми суммасыннан артып киткән күләмдә, җирлек бюджеты
кытлыгын финанслауга юнәлдерелгән чараларның гомуми суммасыннан артып
киткән күләмдә, җирлек бюджеты кытлыгын финанслауга юнәлдерелгән
чараларның гомуми суммасыннан да артмаган күләмдә финанс белән тәэмин итү
чыганагы булып тора, хисап финанс елы нәтиҗәләре буенча җирлекнең бурыч
йөкләмәләрен түләү күләмнәрен арттыру агымдагы финанс елында җирлекнең
бурыч йөкләмәләрен кыскартучы түләүләрне гамәлгә ашыруга җибәрелә.».
1.3. 16 статьяның 16 абзацын төшереп калдырырга.
1.4. 23 статьяның 2 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белән тәэмин ителә торган
йөкләмәләр белдерелгән валютада бирелә».
1.5. 28 статьяның 4 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль гарантия төп йөкләмә суммасы белдерелгән валютада бирелә».
1.6. 28 статьяның 16 пунктындагы 5 пунктчасын төшереп калдырырга.
1.7. 28 статьяның 7, 11 пунктларын яңа редакциядә бәян итәргә:
«7. Принципалга карата гарантның регресс таләбе хокукын күздә тотмый
торган муниципаль гарантия фәкать хуҗалык җәмгыяте йөкләмәләре, акцияләренең
(өлешләренең) 100 проценты тиешле гавами-хокукый белем (гарант), мөлкәтләре
тиешле гавами-хокукый берәмлек (гарант) милкендә булган муниципаль унитар
предприятие йөкләмәләре генә тәэмин ителергә мөмкин.).
11. Кредит (заем, шул исәптән облигацион) буенча принципал йөкләмәләрен
үтәүне тәэмин итә торган муниципаль гарантия гарантның алдан язма ризалыгыннан
башка үзгәртелергә тиешле төп йөкләмә шартларын үзгәртмичә һәм (яисә) кредит

(займ, шул исәптән облигацион) акчаларыннан максатчан файдаланмаган очракта
гына гарант тарафыннан кире алынырга тиеш, Россия Федерациясе законнары һәм
(яисә) кредит шартнамәсе һәм кредит буенча муниципаль гарантия бирү турындагы
шартнамә нигезендә кредитор тарафыннан кредит акчаларының максатчан
кулланылышын тикшереп тору гамәлгә ашырыла».
1.8. 30 статьяның 7 пунктындагы 1-3 абзацларын яңа редакциядә бәян
итәргә:
«Бюджет турындагы карарда күрсәтелгән юридик затлар милкендә булган
(федераль законнарда билгеләнгән очракларда) капиталь төзелеш объектларына
(элек Күрсәтелгән юридик затлар тарафыннан капиталь төзелеш объектларына
капитал кертемнәренә бәйле чыгымнарны каплауга муниципаль берәмлек
карамагындагы акцияләренең (өлешләренең) 100 проценты муниципаль берәмлеккә
караган юридик затларга җирле бюджеттан субсидияләр бирү өчен бюджет
ассигнованиеләре карала, һәм (яисә) алар тарафыннан күчемсез милек объектларын
сатып алуга, алга таба мондый юридик затларның устав капиталларын Россия
Федерациясе законнары нигезендә арттыру белән бәйле рәвештә, аларны күчемсез
милек объектларын сатып алу өчен.
Әлеге пунктның беренче абзацында каралган субсидияләр бирү турындагы
карарлар җирле бюджеттан күчемсез мөлкәт объектларын сатып алуга капитал
салуларны гамәлгә ашыруга һәм (яисә) күчемсез мөлкәт объектларын сатып алуга
Башкарма комитетның муниципаль хокукый актлары рәвешендә кабул ителә.
Капиталь төзелеш объекты өчен инвестицияләр дәлилләүне әзерләү Россия
Федерациясе законнары нигезендә мәҗбүри булса, мондый капиталь төзелеш
объектларына карата күрсәтелгән карарлар, шул исәптән, Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән тәртиптә инвестицияләр нигезләү һәм аның технологик
һәм бәя аудиты нәтиҗәләре, шулай ук проектлауга расланган бирем нигезендә кабул
ителә.
Әлеге пунктның беренче абзацында каралган субсидияләр бирү субсидия бирә
торган бюджет акчаларын алучы һәм субсидия бирелә торган юридик зат арасында
төзелгән шартнамә (килешү) нигезендә гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән шартнамәгә
(килешүгә) әлеге пунктның беренче абзацында каралган субсидия бирелгән юридик
затның әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән капитал салуларны гамәлгә
ашыруга һәм (яисә) әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән күчемсез мөлкәт
объектларын сатып алуга алынган акчалар исәбеннән сатып алуны гамәлгә ашыру
бурычын билгели торган нигезләмәләр, шулай ук федераль законнарда билгеләнгән
очракларда муниципаль милеккә тапшырылырга тиешле капиталь төзелеш
объектларын төзү (реконструкцияләү) максатларында сатып алуларны гамәлгә
ашырырга тиеш, дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә, шулай ук хисап финанс елында
файдаланылмаган субсидия калдыгын (әлеге пунктның беренче абзацында
күрсәтелгән чыгымнарны каплауга субсидияләр һәм финанс ягыннан тәэмин итү
чыганагы күрсәтелгән субсидия булган субсидия алучының акчалата йөкләмәләрен
түләү өчен кирәкле сумма чикләрендә бирелә торган субсидияләрдән тыш) тиешле
бюджетка кире кайтару турында нигезләмә, әгәр бюджет акчаларын алучы

тарафыннан әлеге субсидияне, субсидия бирү максатларына әлеге пунктның
дүртенче абзацында күрсәтелгән норматив хокукый (хокукый) актларда билгеләнгән
тәртиптә әлеге акчалардан файдалану ихтыяҗы булу турында карар агымдагы
финанс елында субсидияләр бирү максатларында кабул ителмәде».
1.9. 34 статьяның 2 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Авыл җирлеге Советы керемнәренең гомуми күләмен үзгәртүгә китерә
торган һәм бюджет турындагы карар проектын җирлек Советына керткәннән соң
кабул ителгән карар агымдагы финанс елына һәм план чорына бюджетка
үзгәрешләр керткәндә Чираттагы финанс елында авыл җирлеге бюджеты
керемнәренең гомуми күләмен үзгәртүгә китерә торган карар агымдагы финанс елы
күрсәткечләре өлешендә исәпкә алына».
1.10. 42 статьяның 8 пунктындагы 1 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«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».
1.11. 42 статьяның 8 пунктындагы 2 абзацын төшереп калдырырга.
1.12. 42 статьяның 8 пунктындагы 3 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль контрактлар, башка шартнамәләр өчен түләү буенча бюджеттан
күчерүләр фаразы муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләр сатып алуларны планлаштырганда билгеләнгән дәүләт
(муниципаль) контрактлары, башка шартнамәләр буенча акчалата йөкләмәләрне
түләү срокларын һәм күләмнәрен исәпкә алып төзелә».
1.13. 44 статьяның 4 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Бюджет акчаларын алучы казначылык түләүләрен башкару турындагы
күрсәтмәләр (алга таба - күрсәтмә) һәм аларны түләүне санкцияләү өчен кирәкле
башка документлар нигезендә, шулай ук оператив-эзләү чараларын үтәүгә һәм зыян
күрүчеләргә, шаһитларга һәм җинаять судында катнашучыларга карата
куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыруга бәйле очракларда, бюджет акчалары
исәбеннән акча йөкләмәләрен түләү бурычын раслый.».
1.14. 44 статьяның 6 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Акчалата йөкләмәләрне үтәүне раслау физик яисә юридик затлар файдасына
бердәм бюджеттан, Россия Федерациясе бюджет системасы, халыкара хокук
субъектлары бюджетлары файдасыннан акчаларны күчерүне раслый торган
күрсәтмәләр, шулай ук бюджет акчаларын алучыларның акчалата йөкләмәләрен
үтәү буенча акчалата булмаган операцияләр үткәрүне раслый торган башка
документларны тикшерү нигезендә гамәлгә ашырыла».
1.15. 47 статьяның 1 пунктындагы 2 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы
җирле үзидарә органы булып торучы казна учреждениесенең бюджет сметасы әлеге
орган җитәкчесе яисә Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә
әлеге орган исеменнән эш итәргә вәкаләтле бүтән зат тарафыннан раслана».
1.16. 48 статьяның 2 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Максатчан билгеләнеше булган (аларны бирү турында хәбәрнамә алган
очракта), шул исәптән бюджет кодексының 242 статьясындагы 5 пунктында

билгеләнгән тәртиптә бюджетка керә торган субсидияләр, субвенцияләр, башка
бюджетара трансфертлар, шулай ук бюджет үтәлеше турында закон (карар) белән
расланган керемнәрдән тыш фактта алынган физик һәм юридик затлардан кире
кайтарылмый торган акчалар күрсәтелгән акчаларны бирү максатларына туры килә
торган бюджет чыгымнарын арттыруга җибәрелә, агымдагы финанс елына
(агымдагы финанс елына һәм план чорына бюджет турында законга (карарга)
үзгәрешләр кертмичә, җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр кертү белән)».
1.17. 49 статьяның 2 пунктындагы 2 абзацын яңа 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».
2. 1.2-1.4, 1.11-1.15,1.18 пунктлары 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә
керә.
3. Карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.
4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районының рәсми сайтында (http://agryz.tatarstan.ru) бастырып
чыгарырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.
Авыл җирлеге Башлыгы,
Совет рәисе

П.М. Королев

