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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегендҽ
бюджет тҿзелеше һҽм бюджет процессы турында Нигезлҽмҽне раслау хакында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ һҽм Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлегендҽ бюджет тҿзелешен һҽм
бюджет процессын Россия Федерациясенең гамҽлдҽге бюджет законнарына туры китерү
максатларында,
Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы
карар итте:
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл
җирлегендҽ бюджет тҿзелеше һҽм бюджет процессы турында Нигезлҽмҽне
расларга. (1нче кушымта)
2. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советының "Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегендҽ бюджет
тҿзелеше һҽм бюджет процессы турындагы Нигезлҽмҽ хакында" 2010нчы елның
20нче декабреннҽн 4-24нче карары үз кҿчен югалткан дип санарга
3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми
порталында, Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында, Макыл авыл
җирлегенең мҽгълүмат стендларында урнаштырырга.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Макыл авыл җирлеге Советының
бюджет-финанс мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиясенҽ йҿклҽргҽ (комиссия
исеме башка булырга мҿмкин)
Совет рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге башлыгы

А.И. Матвеева

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Советының
2020нче елның 18нче декабреннҽн
4-29нчы номерлы карарына
1нче кушымта
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлегендҽ бюджет тҿзелеше һҽм бюджет процессы турында
НИГЕЗЛҼМҼ
I бүлек. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
Статья 1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн җайга салына торган хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽр
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл
җирлегендҽ бюджет тҿзелеше һҽм бюджет процессы турында ҽлеге Нигезлҽмҽ (алга таба
- Нигезлҽмҽ) Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет кодексы,
Россия Федерациясе Салым кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, Югары
Ослан муниципаль районының " Макыл авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге Уставы
нигезендҽ җирлек бюджетын тҿзү, карау, раслау, үтҽү, аның үтҽлешен контрольдҽ тоту
барышында, шулай ук җирлекнең муниципаль бурычы белҽн идарҽ итү процессында
барлыкка килҽ торган бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала.
Статья 2. Җирлектҽ бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен тормышка ашыруның хокукый
нигезлҽре
Җирлектҽге бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽре Россия Федерациясе Бюджет кодексы,
Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы бюджет законнарының һҽм җирлекнең вҽкиллекле органының бүтҽн
актлары, ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Статья 3. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган тҿшенчҽлҽр һҽм терминнар
Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган тҿшенчҽлҽр һҽм терминнар
Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн мҽгънҽдҽ кулланыла.

Россия

Статья 4. Җирлек бюджетының хокукый формасы
Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең бюджеты (алга таба Җирлек бюджеты) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл
авыл җирлеге Советы карары нигезендҽ эшлҽнҽ һҽм раслана (алга таба - авыл җирлеге
Советы).
Җирлек бюджеты ҿч елга - чираттагы финанс елына һҽм план чорына тҿзелҽ һҽм
раслана.
Авыл җирлеге бюджеты проектын формалаштыру Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты (алга таба - авыл җирлеге Башкарма комитеты)

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның
талҽплҽре нигезендҽ кабул ителҽ торган хокукый актлары нигезендҽ башкарыла.
Җирлек советының чираттагы финанс елының 1нче гыйнварыннан үз кҿченҽ керҽ
һҽм, ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы карарда башкасы каралмаган булса, финанс
елының 31нче декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була.
5 Статья. Бюджет классификациясен куллану үзенчҽлеклҽре
1. Җирлек бюджетын тҿзү һҽм үтҽү, бюджет хисабын тҿзү Россия Федерациясендҽ
билгелҽнгҽн бюджет классификациясе нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Бюджет керемнҽренең Баш администраторлары исемлеге, аларга беркетелгҽн
бюджет керемнҽре тҿрлҽре (ярдҽмче тҿрлҽре) җирлек бюджеты турында җирлек Советы
карары белҽн раслана.
Җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽр Исемлеге, чыгымнарның Ведомство
структурасы составында, җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
Бюджет чыгымнары тҿрлҽренең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары
(муниципаль программалар һҽм программага карамаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре),
тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) исемлеге бюджет чыгымнарының ведомство
структурасы составында җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары белҽн яки
Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн очракларда раслана.
Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары Исемлеге
җирлек бюджеты турында карар белҽн раслана.
Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының статьялары һҽм тҿрлҽре исемлеге,
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын раслаганда, җирлек бюджеты турында
җирлек Советы карары белҽн раслана.
Статья 6. Бюджет процессы принциплары
Җирлектҽ бюджет процессы Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн
билгелҽнгҽн Россия Федерациясе бюджет системасы принципларына нигезлҽнҽ:
- Россия Федерациясе бюджет системасының бердҽмлеге;
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында керемнҽр,
чыгымнар һҽм бюджет кытлыкларын финанслау чыганакларын бүлү;
- бюджетларның мҿстҽкыйльлеге;
- Россия Федерациясе субъектларының, муниципаль берҽмлеклҽрнең бюджет
хокукларының тигезлеге;
- керемнҽр, чыгымнар һҽм бюджет кытлыкларын финанслау чыганаклары
чагылышының тулылыгы;
- бюджетның баланслылыгы;
- бюджет чараларын куллануның нҽтиҗҽлелеге;
- бюджет чыгымнарының гомуми (җыелма) капламалары;
- үтҽ күренмҽлелек (ачыклык);
- бюджетның дҿреслеге;
- бюджет акчаларының адреслы һҽм максатчан характерындагы;
- бюджет чыгымнарының ведомство буйсынуы;
- кассаның бердҽмлеге.
7 Статья. Җирлекнең бюджет процессының тҿп этаплары
Җирлектҽ бюджет процессы түбҽндҽге этапларны үз эченҽ ала:

- җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразын, бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп
юнҽлешлҽрен эшлҽү;
- җирлек бюджеты проектын тҿзү;
- җирлек бюджеты проекты һҽм җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисап буенча
халык алдында тыңлаулар турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ халык алдында тыңлаулар
үткҽрү;
- җирлек бюджетын карау һҽм раслау;
- җирлек бюджеты үтҽлеше;
- җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү;
- муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру.
Статья 8. Бюджет процессында катнашучылар
Җирлекнең бюджет процессында катнашучылар булып торалар:
- Авыл җирлеге Советы;
- Авыл җирлеге башлыгы;
- Авыл җирлеге Башкарма комитеты;
- җирлекнең финанс органы;
- "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Финанс-бюджет
палатасы" МКУ (килешү буенча);
- "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Контроль-хисап
палатасы" МКУ (килешү буенча);
- җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽр (бүлүчелҽр);
- бюджет акчаларын алучылар;
- бюджет керемнҽренең Баш администраторлары (администраторлары);
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары
(администраторлары);
- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм муниципаль хокукый
актлар белҽн бюджет вҽкалҽтлҽре йҿклҽнгҽн башка органнар.
Статья 9. Җирлекнең бюджет процессында катнашучыларның бюджет вҽкалҽтлҽре
1. Җирлек Советы җирлек бюджетын һҽм аның үтҽлеше турындагы хисапны карый
һҽм раслый, үз утырышларында, комиссиялҽр утырышларында, эш тҿркемнҽре
утырышларында, җирлек Советы үткҽрҽ торган тыңлаулар барышында һҽм депутат
талҽплҽренҽ бҽйле рҽвештҽ җирлек бюджеты үтҽлешенең аерым мҽсьҽлҽлҽрен карау
барышында контрольне гамҽлгҽ ашыра, тышкы муниципаль финанс тикшерүе
органнарының хокукый статусын Россия Федерациясе Бюджет кодексы, "Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" 2003нче
елның 6нчы октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия Федерациясе
субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль-хисап органнарын
оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары турында" Россия
Федерациясенең норматив хокукый актлары, җирлек Уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ
формалаштыра һҽм билгели.
Россия Федерациясе Конституциясендҽ, Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актларында билгелҽнгҽн бюджет мҽсьҽлҽлҽре буенча аның компетенциясе
чиклҽрендҽ, аның вҽкалҽтлҽрен тҽэмин итү ҿчен җирлек Башкарма комитеты
тарафыннан барлык кирҽкле мҽгълүмат бирелергҽ тиеш.
2. Җирлек башлыгы:

- җирлек Советының җирле салымнар һҽм җыемнарны билгелҽү, үзгҽртү һҽм юкка
чыгаруны, җирле салымнар буенча салым ташламаларын кертүне, җирлек бюджетыннан
чыгымнарны гамҽлгҽ ашыруны күздҽ тоткан норматив-хокукый актларына бҽялҽмҽлҽрне
раслый;
- Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, җирлек
Уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты:
- җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразын тҿзүне оештыра, җирлек бюджеты
проектын тҿзүне тҽэмин итҽ;
- җирлек бюджеты проектын тҿзү тҽртибен һҽм срокларын билгели;
- җирлек Советы каравына кирҽкле документлар һҽм материаллар белҽн җирлек
бюджеты проектын кертҽ;
- җирлек Советына раслауга бюджет үтҽлеше турында хисап бирҽ;
- җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турындагы
карар проектларын җирлек Советы каравына кертҽ;
- җирлек бюджетының үтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын тҿзүне тҽэмин итҽ;
- муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт күрсҽтү һҽм муниципаль бурыч
белҽн идарҽ итү тҽртибен раслый;
- муниципаль бурыч кенҽгҽсенҽ кертелҽ торган Россия Федерациясе Бюджет кодексы
белҽн билгелҽнмҽгҽн мҽгълүмат составын, аны муниципаль бурыч кенҽгҽсенҽ кертү
тҽртибен һҽм вакытын билгели;
- муниципаль гарантиялҽрне бирү тҽртибен раслый;
- бюджет проектын (бюджет проектын һҽм урта сроклы финанс планын) тҿзүне
тҽэмин итҽ;
- бюджетара трансфертларны бүлү методикасын һҽм (яки) тҽртибен эшли һҽм
раслый;
- муниципаль бурыч белҽн идарҽ итүне тҽэмин итҽ;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы,
җирлек Уставы һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ
ашыра.
4. Җирлекнең финанс органы:
- җирлек бюджеты проектын (җирлек бюджеты проекты һҽм уртача сроклы финанс
планы проекты) тҿзүне оештыра һҽм турыдан-туры тҿзи һҽм аны җирлек Башкарма
комитетына тапшыра;
- җирлек бюджетының үтҽлешен оештыра;
- бюджет хисабын тҿзү тҽртибен билгели;
- җирлек бюджеты үтҽлеше турында хисап тҿзи;
- муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып бара,
- бирелгҽн гарантиялҽрне исҽпкҽ алуны, алар буенча муниципаль бурычны
арттыруны, принципаллар тарафыннан яки ҿченче затлар тарафыннан тулы күлҽмдҽ
яисҽ гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн принципаллар йҿклҽмҽлҽренең башка ҿлешендҽ
яисҽ гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн принципаллар йҿклҽмҽлҽренең тулы күлҽмдҽ
яисҽ гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн принципаллар йҿклҽмҽлҽренең нинди дҽ булса
ҿлешендҽ, шулай ук муниципаль гарантиялҽр буенча түлҽүлҽр гаранты белҽн тҽэмин
ителгҽн башка ҿлешендҽ;
- җыелма бюджет язмасын тҿзи һҽм алып бара;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм гамҽлдҽге законнарда каралган
тҽртиптҽ җирлеккҽ карата дҽгъвалар буенча суд актларын башкара;
- башкарма документларны һҽм аларның үтҽлешенҽ бҽйле башка документларны
исҽпкҽ алып бара һҽм саклый;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы бюджет законнарының башка актлары нигезендҽ һҽм аларны үтҽү
йҿзеннҽн билгелҽнгҽн эшчҽнлек ҿлкҽсендҽ норматив актлар кабул итҽ;
-ҽгҽр Россия Федерациясе Бюджет кодексында башкача билгелҽнмҽгҽн булса,
җирлек бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары исемлеген һҽм кодларын
билгели;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
5. "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Финанс-бюджет
палатасы" МКУ җирлекнең финанс органы вҽкалҽтлҽрен яки җирлеклҽрнең Башкарма
комитеты һҽм Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты арасындагы килешү
нигезендҽ вҽкалҽтлҽрнең бер ҿлешен тормышка ашыра ала.
6. "Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Контроль-хисап
палатасы" МКУ җирлекнең муниципаль финанс тикшерүе органы вҽкалҽтлҽрен яисҽ
килешү нигезендҽ вҽкалҽтлҽрнең бер ҿлешен гамҽлгҽ ашыра ала.
7. Бюджет акчаларын баш бүлүче:
- үзе раслаган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары
нигезендҽ бюджет акчаларын файдалануның нҽтиҗҽлелеген, адреслылыгын һҽм
максатчан характерын тҽэмин итҽ;
- үз карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бүлүчелҽр исемлеген тҿзи;
- расланган бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары һҽм бюджет ассигнованиелҽре
чиклҽрендҽ үтҽлергҽ тиешле чыгым йҿклҽмҽлҽре реестрын алып бара;
- бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыра, бюджет ассигнованиелҽрен
нигезли;
- бюджет язмасын тҿзи, раслый һҽм алып бара, бюджет ассигнованиелҽрен,
ведомство карамагындагы бюджет средстволарын бүлүчелҽргҽ һҽм алучыларга бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитларын бүлҽ һҽм бюджетның тиешле ҿлешен үти;
- бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр
кертҽ;
- җыелма бюджет язмасын формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;
- казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның ведомство
буйсынуындагы бюджет сметаларын раслау тҽртибен билгели;
- максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка
бюджетара трансфертлар, шулай ук ҽлеге кодекс белҽн билгелҽнгҽн башка субсидиялҽр
һҽм бюджет инвестициялҽре, аларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн шартлар, максатлар һҽм
тҽртипнең үтҽлешен тҽэмин итҽ;
- бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет хисаплылыгын формалаштыра;
- муниципаль берҽмлек исеменнҽн үз карамагындагы бюджет акчаларын
алучыларның акчалата йҿклҽмҽлҽре буенча җавап бирҽ;
- судта җирлек исеменнҽн муниципаль берҽмлек дҽгъвалары буенча җавап бирүче
вҽкиле буларак чыгыш ясый:
1) җирле үзидарҽ органнарының яисҽ ҽлеге органнарның вазыйфаи затларының
законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмау) нҽтиҗҽсендҽ, ведомствога каравы буенча, шул
исҽптҽн законга яки башка хокукый актка туры килми торган җирле үзидарҽ органнары
актларын бастырып чыгару нҽтиҗҽсендҽ, физик затка яисҽ юридик затка китерелгҽн
зыянны каплау турында;
2) үзенҽ буйсынган бюджет акчаларын алучыга казна учреждениесе булып торучы
бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽндҽ аның акчалата йҿклҽмҽлҽрен үтҽү ҿчен
бирелҽ торган бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽн очракта, аның акчалата
йҿклҽмҽлҽрен үтҽү ҿчен;
- муниципаль биремнҽр формалаштыра һҽм раслый;

- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
8. Бюджет акчаларын бүлүче:
- бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыра;
- бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын ведомство
буйсынуындагы бюджет средстволарын бүлүчелҽргҽ һҽм (яки) алучыларга бүлҽ һҽм
бюджетның тиешле ҿлешен үти;
- бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ бюджет язмасын формалаштыру һҽм үзгҽртү
буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;
- бюджет акчаларын тиешле баш бүлүче тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм
тҽртиптҽ аның карамагында булган бюджет акчаларын баш бүлүченең аерым бюджет
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра;
- максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка
бюджетара трансфертлар, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексында
билгелҽнгҽн башка субсидиялҽр һҽм бюджет инвестициялҽренең, аларны биргҽндҽ
билгелҽнгҽн шартларның, максатларның һҽм тҽртипнең үтҽлешен тҽэмин итҽ;
9. Бюджет акчаларын алучы:
бюджет сметасын тҿзи һҽм башкара;
- бюджет йҿклҽмҽлҽренең һҽм (яисҽ) бюджет ассигнованиелҽре лимитлары
чиклҽрендҽ бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итҽ һҽм (яисҽ) башкара;
- үзендҽ каралган бюджет ассигнованиелҽрен куллануның нҽтиҗҽлелеген, максатчан
характерын тҽэмин итҽ;
- бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ (бүлүчегҽ) бюджет язмасын үзгҽртү буенча
тҽкъдимнҽр кертҽ;
- бюджет исҽбен алып бара һҽм бюджет исҽбен алып баруны тҽэмин итҽ;
- бюджет хисабын формалаштыра (бюджет хисаплылыгын формалаштыруны тҽэмин
итҽ) һҽм бюджет акчаларын алучының бюджет акчаларын тиешле баш бүлүчегҽ
(бүлүчегҽ) бюджет хисаплылыгын тапшыра;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
10. Бюджет керемнҽре баш администраторы:
- үзенҽ буйсынган бюджет керемнҽре администраторлары исемлеген тҿзи;
- бюджет проектын тҿзү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр бирҽ;
- касса планын тҿзү һҽм алып бару ҿчен белешмҽлҽр бирҽ;
- бюджет керемнҽре баш администраторының бюджет хисабын формалаштыра һҽм
тапшыра;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
11. Бюджет керемнҽре администраторы:
- бюджетка, пеняларга һҽм алар буенча штрафларны исҽплҽү, исҽпкҽ алу һҽм
аларның дҿреслегенҽ, тулысынча һҽм үз вакытында башкарылуын контрольдҽ тота;
- бюджетка түлҽүлҽр, пенялар һҽм штрафлар буенча бурычларны түлҽтүне гамҽлгҽ
ашыра;
- бюджетка, пеняларга һҽм штрафларга артык түлҽнгҽн (түлҽттерелгҽн) түлҽүлҽрне,
шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган ҿчен процентларны һҽм артык
алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентларны кире кайтару турында Карар кабул итҽ
һҽм, РФ Финанс министрлыгы билгелҽгҽн тҽртиптҽ кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыру ҿчен,
Федераль казначылык органына йҿклҽмҽ бирҽ;
- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түлҽүлҽр исҽбе
(тҿгҽллҽштерү) турында Карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык органына хҽбҽрнамҽ
бирҽ;

- бюджет керемнҽренең баш администраторы билгелҽгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ
бюджет керемнҽренең баш администраторына тиешле баш администраторы
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр һҽм бюджет хисаплылыгын
формалаштыра һҽм тапшыра;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган
бюджет-хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы норматив хокукый актларда (муниципаль
хокукый актларда) билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
12. Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторы:
- үзенҽ буйсынган бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары
исемлеклҽрен тҿзи;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне һҽм түлҽүлҽрне
планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын түлҽү ҿчен билгелҽнгҽн
ассигнованиелҽрне файдалануның адреслылыгын һҽм максатчан характерын тҽэмин итҽ;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының ведомство буйсынуындагы
администраторларына бюджет ассигнованиелҽрен бүлҽ һҽм бюджетның тиешле ҿлешен
башкара;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторының бюджет
хисабын формалаштыра.
13. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы:
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне һҽм түлҽүлҽрне
планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының бюджетка керүнең тулылыгын һҽм үз
вакытында үтҽлешен контрольдҽ тота;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджетка керүлҽрне һҽм
түлҽүлҽрне тҽэмин итҽ;
- бюджет хисабын формалаштыра һҽм тапшыра;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының тиешле баш администраторы
тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ бюджет кытлыгын финанслау
чыганакларының баш администраторының үз карамагында булган аерым бюджет
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра;
- Россия Федерациясе Бюджет кодексында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган
бюджет-хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы норматив хокукый актларда (муниципаль
хокукый актларда) билгелҽнгҽн башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
Статья 10. Җирлек бюджеты керемнҽре
Җирлек бюджеты керемнҽре Россия Федерациясенең бюджет законнары, салымнар
һҽм җыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр
турындагы
законнар
нигезендҽ
формалаша.
11 Статья. Керемнҽр чыганаклары реестры
1. Җирлекнең финанс органы җирлек бюджетының керем чыганаклары реестрын
алып бара.
2. Бюджет керемнҽре чыганаклары реестры астында, Россия Федерациясе керем
чыганаклары исемлеге нигезендҽ, бюджет тҿзү, раслау һҽм үтҽү процессында барлыкка
килҽ торган җирлек бюджеты керемнҽре чыганаклары буенча мҽгълүмат җыелмасы
аңлашыла.
3. Мҽгълүмат составына, Җирлек бюджеты керемнҽре чыганаклары реестрын
формалаштыру һҽм алып бару тҽртибенҽ карата гомуми талҽплҽр Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ.

4. Җирлек бюджетының керем чыганаклары реестры җирлек Башкарма комитеты
билгелҽгҽн тҽртиптҽ тҿзелҽ һҽм алып барыла.
5. Җирлек бюджеты керемнҽре чыганаклары реестрлары Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгына тапшырыла.
12 Статья. Җирлек бюджеты чыгымнары
Җирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дҽүлҽт хакимияте
органнары, Россия Федерациясе субъектлары дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле
үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен чиклҽү белҽн бҽйле чыгым йҿклҽмҽлҽре нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла, алар Россия Федерациясе законнары, халыкара һҽм башка
шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ чираттагы финанс елында һҽм план чорында
җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн үтҽлергҽ тиеш.
13 Статья. Башкарма комитетның резерв фонды
1. Җирлек бюджетының чыгым ҿлешендҽ Башкарма комитетның резерв фондын
булдыру күздҽ тотыла.
2. Җирлек бюджетының чыгым ҿлешендҽ Җирлек Советының резерв фондын
булдыру тыела.
3. Башкарма комитетның резерв фонды күлҽме Җирлек бюджеты турындагы карар
белҽн билгелҽнҽ һҽм күрсҽтелгҽн карар белҽн расланган чыгымнарның гомуми
күлҽменнҽн 3 проценттан артмаска тиеш.
4. Башкарма комитетның резерв фонды акчалары кҿтелмҽгҽн чыгымнарны финанс
ягыннан тҽэмин итүгҽ, шул исҽптҽн авария-торгызу эшлҽрен һҽм табигый бҽла-казалар
һҽм башка гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерүгҽ бҽйле башка чараларны үткҽрүгҽ,
шулай ук ҽлеге статьяның 5 пунктында күрсҽтелгҽн тҽртиптҽ каралган башка чараларга
җибҽрелҽ.
5. Җирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв фондының
бюджет ассигнованиелҽрен куллану тҽртибе Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ.
6. Башкарма комитетның резерв фондының бюджет ассигнованиелҽреннҽн
файдалану турындагы хисап җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка
кушымта итеп бирелҽ.
14 Статья. Муниципаль хезмҽт
Муниципаль ихтыяҗлар ҿчен товарлар китерүгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр
күрсҽтүгҽ заказлар урнаштыру "Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен
товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы
турында" 2013нче елның 5нче апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Товарлар китерүгҽ, эшлҽр башкаруга һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ муниципаль заказ
авыл җирлеге бюджеты акчалары хисабына түлҽнҽ.
15 Статья. Чыгым йҿклҽмҽлҽре реестры
1. Җирлекнең финанс органы җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестрын алып бара.

2. Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестры авыл җирлеге Башкарма комитеты
билгелҽгҽн тҽртиптҽ алып барыла.
3. Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестры "Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы" муниципаль казна учреждениесенҽ,
билгелҽнгҽн срокларда Югары Ослан муниципаль районының чыгым йҿклҽмҽлҽре
реестрын тҿзү ҿчен тапшырыла.

16 Статья. Җирлекнең муниципаль бурычы структурасы
1. Җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре йҿклҽмҽлҽр рҽвешендҽ булырга мҿмкин:
1) җирлекнең кыйммҽтле кҽгазьлҽренҽ (муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽргҽ);
2) Россия Федерациясе валютасында Россия Федерациясе бюджет системасының
башка бюджетларыннан җирле бюджетка җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары;
3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннҽн чит
ил валютасында җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары;
4) җирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе валютасында
җҽлеп ителгҽн кредитлар;
5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн җирлек гарантиялҽре
(муниципаль гарантиялҽр);
6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе чит ил
валютасында бирелгҽн муниципаль гарантиялҽргҽ;
7) Россия Федерациясе Бюджет кодексы гамҽлгҽ кергҽнче барлыкка килгҽн һҽм
муниципаль бурычка кертелгҽн бүтҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре буенча.
2. Муниципаль бурыч күлҽменҽ кертелҽ:
1) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы;
2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле
бюджетка җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары буенча тҿп бурыч күлҽме;
3) кредит оешмаларыннан алынган кредитлар буенча тҿп бурыч күлҽме;
4) муниципаль гарантиялҽр буенча йҿклҽмҽлҽр күлҽме;
5) җирлекнең түлҽнмҽгҽн бүтҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре күлҽме.
3. Муниципаль эчке бурыч күлҽменҽ кертелҽ:
1) йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль
кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы;
2) йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка җҽлеп
ителгҽн бюджет кредитлары буенча тҿп бурыч күлҽме;
3) йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн кредит
оешмаларыннан җҽлеп ителгҽн кредитлар буенча тҿп бурыч күлҽме;
4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль гарантиялҽр буенча
йҿклҽмҽлҽр күлҽме;
5) Россия Федерациясе валютасында җирлекнең түлҽнмҽгҽн бүтҽн бурыч
йҿклҽмҽлҽре күлҽме.
4. Муниципаль тышкы бурыч күлҽменҽ кертелҽ:
1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясеннҽн
җҽлеп ителгҽн чит ил валютасындагы бюджет кредитлары буенча тҿп бурыч күлҽме;
2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җирлек тарафыннан
бирелгҽн чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр буенча йҿклҽмҽлҽр күлҽме.
Җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре кыска вакытлы (бер елдан кимрҽк), уртача сроклы
(бер елдан биш елга кадҽр) һҽм озак сроклы (биш елдан алып 10 елга кадҽр) булырга
мҿмкин.

5. Муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып бару җирлекнең финанс органы тарафыннан
башкарыла.
Бурыч йҿклҽмҽлҽре турындагы мҽгълүмат муниципаль бурыч кенҽгҽсенҽ йҿклҽмҽ
килеп чыккан мизгелдҽн биш эш кҿненнҽн дҽ артмаган срокта кертелҽ.
6. Муниципаль бурыч кенҽгҽсенҽ ҽлеге йҿклҽмҽлҽр тҿрлҽре буенча җирлекнең бурыч
йҿклҽмҽлҽре күлҽме, аларның барлыкка килү һҽм үтҽлеше (башка нигезлҽр буенча
туктату) датасы һҽм ҿлешчҽ, йҿклҽмҽлҽрне тҽэмин итү рҽвешлҽре турында белешмҽлҽр,
шулай ук аның составы, тҽртибе һҽм вакыты җирлекнең Башкарма комитеты тарафыннан
билгелҽнҽ торган башка мҽгълүмат кертелҽ.
Җирлекнең муниципаль бурыч кенҽгҽсендҽ, шул исҽптҽн муниципаль бурыч
йҿклҽмҽлҽрен үтҽү буенча кичектерелгҽн бурычлар турында мҽгълүмат исҽпкҽ алына.
17 Статья. Җирлекнең Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн
йҿклҽмҽлҽрен туктату һҽм аларны муниципаль бурычтан тҿшереп калдыру

бурыч

1. Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽсе
түлҽүгҽ тапшырылмаган очракта (ҽгҽр җирлек Советының муниципаль хокукый
актларында башкасы каралмаган булса, муниципаль бурыч йҿклҽмҽсе шартларында
каралган түлҽү датасыннан соң килгҽн датадан соң ҿч ел эчендҽ ҽлеге йҿклҽмҽ
тулысынча туктатылган дип санала һҽм муниципаль бурычтан тҿшереп калдырыла.
Россия Федерациясе валютасында күрсҽтелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽсе җирлек
Советының муниципаль хокукый актларында бүтҽне каралмаган очракта, муниципаль
бурыч йҿклҽмҽсен түлҽү датасына бҽйле рҽвештҽ ҿч ел дҽвамында юкка чыгарылмаган
(җирлекнең муниципаль хокукый актлары һҽм муниципаль хокукый актлары белҽн
башкарылмаган) очракта, күрсҽтелгҽн йҿклҽмҽ тулысынча туктатылган дип санала һҽм
муниципаль бурычтан тҿшереп калдырыла.
2. Җирлекнең Башкарма комитеты ҽлеге статьяның 1нче пунктындагы беренче
абзацында күрсҽтелгҽн сроклар үткҽннҽн соң муниципаль бурычтан Россия Федерациясе
валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҿшереп калдыру турында
муниципаль хокукый акт чыгара.
3. Муниципаль бурычтан тҿшереп калдыру Россия Федерациясе валютасында
белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча муниципаль бурыч күлҽмен
җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында исҽптҽн тҿшерү суммасын
чагылдырмыйча гына, аларны исҽптҽн тҿшерү суммасына киметү юлы белҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
4. Ҽлеге статьяның 1нче пунктындагы беренче абзацының, 2нче һҽм 3нче
пунктларының гамҽлдҽ булуы кредит килешүлҽре буенча йҿклҽмҽлҽргҽ, Россия
Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽр
алдында муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽренҽ кагылмый.
5. Муниципаль бурычтан реструктурлаштырылган, шулай ук түлҽнгҽн (сатып алынган)
муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҿшереп калдыру Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 105нче һҽм 113нче статьялары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ
ашырыла.
6. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, Россия Федерациясе законнарында каралган
бүтҽн операциялҽр алмашу нҽтиҗҽсендҽ алынган (алмашу нҽтиҗҽсендҽ алынган)
муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, түлҽү датасы башланганчы, эмиссия шартлары
нигезендҽ, эмитациялҽгҽн орган тарафыннан тулысынча сатып алынган (алынган) чыгару
күрсҽтелгҽн орган карары буенча вакытыннан алда түлҽнгҽн дип танылырга мҿмкин.
Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмитенты, Россия Федерациясе законнарында
каралган бүтҽн операциялҽр алмашу нҽтиҗҽсендҽ алынган (алынган) муниципаль
кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча йҿклҽмҽлҽрне түлҽү датасы җиткҽнчегҽ кадҽр үтҽү дип
танырга хокуклы.

18 Статья. Муниципаль бурыч алулар
1. Җирлек исеменнҽн муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр урнаштыру юлы белҽн һҽм
Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан һҽм кредит
оешмаларыннан кредитлар рҽвешендҽ заем акчаларын җирле бюджетка җҽлеп итү
аңлашыла, алар буенча җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе
валютасында белдерелгҽн заемчы буларак барлыкка килҽ.
2. Җирлекнең муниципаль тышкы бурыч алулары астында, Россия Федерациясе
тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында,
алар буенча
җирлекнең чит ил валютасында белдерелгҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре барлыкка килҽгҽн
федераль бюджеттан җирле бюджетка кредитлар җҽлеп итү аңлашыла.
3. Муниципаль тышкы бурыч алулар чираттагы финанс елына һҽм план чорына
Россия Федерациясенең дҽүлҽт тышкы бурыч алулары программасына кертелгҽн
проектларны финанслау максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
4. Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм җирлек Уставы нигезендҽ, җирлек
исеменнҽн муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру хокукы җирлекнең Башкарма
комитеты карамагында.
5. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр урнаштыру түбҽндҽге шартларны үтҽгҽндҽ
Җирлек тарафыннан башкарыла:
1) Җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре буенча кичектерелгҽн бурычлары булмау;
2) җирлек тарафыннан Россия Федерациясе Хҿкүмҽте билгелҽгҽн дҽрҽҗҽдҽн
түбҽнрҽк кредит рейтингы алынган, исемлеклҽре Россия Федерациясе Хҿкүмҽте
тарафыннан билгелҽнҽ торган юридик затларның бер яки берничҽ эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыручы затларыннан.
6. Авыл җирлеге, аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясы
һҽм Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгының уртача дҽрҽҗҽсе булган заемчылар тҿркеменҽ керткҽн очракта,
муниципаль бурыч алулар башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексының
107.1нче статьясындагы 5нче пунктында каралган җирлекнең бурыч тотрыклылыгы
күрсҽткечлҽре зурлыгын арттыруга китерҽ торган күлҽмнҽрдҽ муниципаль гарантиялҽр
бирергҽ хокуклы түгел.
7. Җирлек, аны Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясы һҽм
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгы уртача булган заемщиклар тҿркеменҽ керткҽн очракта, муниципаль
алынмаларны гамҽлгҽ ашырырга, муниципаль гарантиялҽрне Татарстан Республикасы
Финанс министрлыгы белҽн эчке һҽм тышкы алынмалар, муниципаль гарантиялҽрне
чираттагы финанс елына һҽм план чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль
гарантиялҽр, шулай ук күрсҽтелгҽн программаларга үзгҽрешлҽр белҽн килештерелгҽн
очракта гына бирергҽ хокуклы.
8. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясы һҽм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясы нигезендҽ бурыч тотрыклылыгы
түбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кергҽн очракта, муниципаль бурыч алулар
башкарырга, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясындагы 5нче
пунктында каралган җирлекнең бурыч тотрыклылыгы күрсҽткечлҽре зурлыгын арттыруга
китерҽ торган күлҽмнҽрдҽ муниципаль гарантиялҽр бирергҽ хокуклы түгел.
9. Авыл җирлеге, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясы һҽм
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясы нигезендҽ, бурыч
тотрыклылыгы түбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кергҽн очракта, кредит
оешмаларыннан кредитлар рҽвешендҽ һҽм җирлекнең кыйммҽтле кҽгазьлҽрен

рефинанслау максатларында гына, шулай ук җирлекнең түлҽү сҽлҽтен торгызу планы
кысаларында бирелгҽн максатчан бюджет кредитлары формасында, шулай ук Россия
Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясындагы 9нчы пунктында һҽм
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясындагы 7нче пунктында
каралган авыл җирлегенең башка бюджетларыннан бирелгҽн максатчан бюджет
кредитлары рҽвешендҽ муниципаль эчке бурыч алулар башкарырга хокуклы.
10. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясы һҽм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясы нигезендҽ бурыч тотрыклылыгы
түбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн очракта, муниципаль тышкы бурыч
алуларны гамҽлгҽ ашырырга һҽм муниципаль гарантиялҽрне чит ил валютасында
бирергҽ хокуксыз.
11. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче статьясы һҽм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексының 31.1нче статьясы нигезендҽ бурыч тотрыклылыгы
түбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кергҽн очракта, муниципаль гарантиялҽрне Россия
Федерациясе валютасында бары тик чираттагы финанс елына һҽм план чорына
(чираттагы финанс елына) Россия Федерациясе валютасында муниципаль эчке бурыч
алулар, муниципаль гарантиялҽр программаларын Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгы тарафыннан килештерелгҽн очракта гына чираттагы финанс елына һҽм
план чорына (чираттагы финанс елына), шулай ук ҽлеге программаларга үзгҽрешлҽр
кертелгҽн очракта гына бирергҽ хокуклы.
12. Җирлекнең Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан
максатчан бюджет кредитлары буенча Россия Федерациясе Бюджет кодексының 107.1нче
статьясындагы 9нчы пунктында каралган йҿклҽмҽлҽрне реструктуризациялҽүне үткҽрү
рҿхсҽт ителми.
19 Статья. Ү Җирлекнең чит ил валютасында бурыч алулар һҽм гарантиялҽр бирү
үзенчҽлеклҽре
1. Җирлек Россия Федерациясеннҽн чит ил валютасында бурыч алуларны гамҽлгҽ
ашырырга, Россия Федерациясенҽ чит ил валютасында ҿченче затларның йҿклҽмҽлҽре
буенча гарантиялҽрне Россия Федерациясе тарафыннан җҽлеп ителгҽн максатчан чит ил
кредитларын куллану кысаларында гына, Россия Федерациясе Бюджет кодексының
103нче статьясындагы 25нче пункты нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып бирергҽ хокуклы.
20 Статья. Муниципаль бурыч алуларның иң чик күлҽме
1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларның иң чик күлҽме астында
тиешле финанс елына муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар программалары буенча
Җирлек бюджетына акча җҽлеп итүнең җыелма күлҽме аңлашыла.
2. Җирле бюджетка акча җҽлеп итү күлҽмнҽре чираттагы финанс елына һҽм план
чорына (чираттагы финанс елына) муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар
программалары белҽн билгелҽнҽ, һҽм тиешле финанс елында акчаларны җҽлеп итүнең
гомуми суммасы җирле бюджет кытлыгын финанслауга җибҽрелҽ торган акчаларның
гомуми суммасыннан һҽм Россия Федерациясе Бюджет кодексының 103нче һҽм 104нче
статьялары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, җирле бюджет турындагы карар белҽн тиешле
финанс елына расланган җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽрен түлҽү күлҽмнҽреннҽн артмаска
тиеш.
3. Хисап финанс елында җирлекнең бурыч алуларының гомуми суммасы җирле
бюджет кытлыгын финанслауга юнҽлдерелгҽн акчаларның гомуми суммасыннан һҽм
хисап финанс елы йомгаклары буенча җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽрен түлҽү
күлҽмнҽреннҽн артып киткҽн очракта, күрсҽтелгҽн артык суммасында җирле бюджет

акчаларының калган ҿлешлҽре агымдагы финанс елына бурыч алуларның иң чик күлҽмен
кыскартып, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 96нчы статьясында каралган
максатларга юнҽлдерелергҽ тиеш.
21 Статья. Муниципаль эчке һҽм тышкы бурычның югары чиклҽре һҽм җирлекнең бурыч
тотрыклылыгы күрсҽткечлҽренең иң чик күрсҽткечлҽре
1. Җирле бюджет турындагы карар белҽн муниципаль эчке бурычның, муниципаль
тышкы бурычның (җирлекнең чит ил валютасында йҿклҽмҽлҽре булган очракта) ҿске
чиклҽре, чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының елдан-ел үткҽн торышы
(чираттагы финанс елыннан соң килүче елның 1нче гыйнварына торышы буенча) буенча,
шул исҽптҽн Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялҽр буенча
бурычның югары чиге, чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽр буенча (җирлекнең
чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽр буенча йҿклҽмҽлҽре булган очракта)
билгелҽнҽ.
2. Муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның иң югары чиклҽре
(җирлекнең чит ил валютасындагы йҿклҽмҽлҽре булганда) ҽлеге статьяның 4нче һҽм
5нче пунктларында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽгҽндҽ билгелҽнҽ.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет турында карар белҽн
расланган түлҽүсез түлҽүлҽрнең һҽм (яисҽ) физик затлар кеременҽ салымнан
түлҽүлҽрнең ҿстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган күлҽмен
исҽпкҽ алмыйча, җирле бюджет керемнҽренең гомуми күлҽме җирле бюджет
керемнҽренең гомуми күлҽменнҽн артмаска тиеш.
Җирлеккҽ карата Россия Федерациясе Бюджет кодексының 136нчы статьясындагы
4нче пунктында каралган чаралар кулланылган очракта, бурыч күлҽме, кире кайтарылмый
торган түлҽүлҽрнең һҽм (яисҽ) физик затлар кеременҽ салымнан түлҽүлҽрнең ҿстҽмҽ
нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган күлҽмен исҽпкҽ алмыйча,
чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет турындагы карар белҽн
расланган гомуми күлҽменең 50 процентыннан артмаска тиеш.
4. Муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү чыгымнары күлҽме, түбҽндҽге талҽплҽрне
үтҽгҽндҽ, җирле бюджет турындагы карар белҽн раслана:
1) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында муниципаль бурычка хезмҽт күрсҽтү
чыгымнары күлҽме чираттагы финанс елына һҽм план чорына Татарстан Республикасы
бюджеты турында Татарстан Республикасы законы яисҽ чираттагы финанс елына һҽм
план чорына җирле бюджет турында карар белҽн расланган тиешле бюджет
чыгымнарының гомуми күлҽменең 10 процентыннан артмаска тиеш, Россия Федерациясе
бюджет системасы бюджетларыннан бирелҽ торган субвенциялҽр исҽбеннҽн гамҽлгҽ
ашырыла торган чыгымнар күлҽменнҽн тыш;
2) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында чираттагы финанс елында һҽм
чираттагы финанс елының 1нче гыйнварына барлыкка килгҽн муниципаль бурычны түлҽү
һҽм аларга хезмҽт күрсҽтү буенча түлҽүлҽрнең еллык суммасы чираттагы финанс елына
һҽм план чорына җирле бюджет турында карар белҽн расланган җирле бюджетның
салым, салым булмаган керемнҽренең һҽм Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларыннан дотациялҽрнең гомуми күлҽменнҽн 20 процентыннан артмаска тиеш;
күрсҽтелгҽн нисбҽтне исҽплҽгҽндҽ чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр
елыннан соң килүче елның 1нче гыйнварыннан соң килгҽн бурыч йҿклҽмҽлҽрен
вакытыннан алда түлҽүгҽ җибҽрелҽ торган түлҽүлҽр суммасы исҽпкҽ алынмый.
22 Статья. Чит ил валютасында муниципаль гарантиялҽр программасы

1. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы чираттагы финанс
елында һҽм план чорында бирелҽ торган муниципаль гарантиялҽрнең чит ил
валютасындагы исемлеге, түбҽндҽге белешмҽлҽрне күрсҽтеп, үз эченҽ ала:
1) гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары), категориялҽре (тҿркемнҽре) һҽм (яисҽ)
принципалларның һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча гарантиялҽр күлҽмен күрсҽтеп
гарантиялҽү юнҽлешлҽре (максатлары);
2) гарантиялҽр һҽм алар тарафыннан тҽэмин ителҽ торган йҿклҽмҽлҽр буенча
йҿклҽмҽлҽрне валютасы;
3) гарантиялҽрнең гомуми күлҽме;
4) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу (булмау);
5) гарантиялҽрне бирү һҽм үтҽүнең башка шартлары.
2. Муниципаль гарантиялҽр муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителҽ торган
йҿклҽмҽлҽр белдерелгҽн валютада бирелҽ һҽм үтҽлҽ.
3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы бюджет турындагы
тиешле карарга кушымта булып тора.
23 Статья. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль тышкы бурыч алулар
программасы чираттагы финанс елында һҽм план чорында чит ил максатчан
кредитларын һҽм (яисҽ) чит ил валютасында түлҽнҽ торган максатчан чит ил
кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан чит ил валютасында җирле
бюджетка җҽлеп ителҽ торган бюджет кредитлары исемлегеннҽн гыйбарҽт.
2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белҽн билгелҽнҽ:
1) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында федераль бюджеттан чит ил
максатчан кредитларын куллану кысаларында җирле бюджетка җҽлеп ителҽ торган
бюджет кредитлары буенча барлыкка килҽ торган бурыч йҿклҽмҽлҽрен түлҽү сроклары
һҽм җирле бюджетка акча җҽлеп итү күлҽме;
2) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында, максатчан чит ил кредитларын
куллану кысаларында федераль бюджеттан чит ил валютасында җирле бюджетка җҽлеп
ителгҽн бюджет кредитлары буенча барлыкка килгҽн бурыч йҿклҽмҽлҽрен түлҽү күлҽме.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль тышкы бурыч алулар
программасы чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет турындагы
карарга кушымта булып тора.
24 Статья. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль эчке бурыч алулар
программасы чираттагы финанс елында һҽм план чорында гамҽлгҽ ашырыла һҽм (яисҽ)
түлҽнгҽн тиешле бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча муниципаль эчке бурыч алулар
исемлегеннҽн гыйбарҽт.
2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белҽн билгелҽнҽ:
1) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында муниципаль эчке бурыч алуларны
гамҽлгҽ ашырганда барлыкка килҽ торган бурыч йҿклҽмҽлҽрен җирле бюджетка акча
җҽлеп итү күлҽмнҽре һҽм түлҽүнең иң чик сроклары тиешле бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре
буенча җирле бюджетка акча җҽлеп итү күлҽмнҽре;
2) тиешле бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча Россия Федерациясе валютасында
белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽрен түлҽү күлҽмнҽре.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль эчке бурыч алулар
программасы чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турындагы карарга
кушымта булып тора.

4. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 105нче статьясы нигезендҽ муниципаль
эчке бурычны үткҽрү муниципаль эчке бурыч алулар программасында чагылыш тапмый.
25 Статья. Россия Федерациясе валютасында муниципаль гарантиялҽр программасы
1. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы
чираттагы финанс елында һҽм план чорында бирелҽ торган муниципаль гарантиялҽрнең
Россия Федерациясе валютасындагы исемлегеннҽн гыйбарҽт, түбҽндҽге белешмҽлҽрне
күрсҽтеп:
1) гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары), категориялҽре (тҿркемнҽре) һҽм (яисҽ)
принципалларның һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча гарантиялҽр күлҽмен күрсҽтеп
гарантиялҽү юнҽлешлҽре (максатлары);
2) гарантиялҽрнең гомуми күлҽме;
3) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу (булмау);
4) гарантиялҽрне бирү һҽм үтҽүнең башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн йҿклҽмҽлҽр буенча муниципаль
гарантиялҽр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына бирелҽ һҽм үтҽлҽ.
3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы
бюджет турындагы карарга кушымта булып тора.
26 Статья. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр урнаштыруның чик күлҽмнҽре
Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына муниципаль кыйммҽтле
кҽгазьлҽрнең номиналь хакы буенча иң чик күлҽме, бюджет турында карар белҽн
билгелҽнгҽн муниципаль эчке бурычның югары чиклҽренҽ туры китереп, җирлек Советы
тарафыннан билгелҽнҽ.
27 Статья. Муниципаль гарантиялҽр
1. Муниципаль гарантия принципалның бенефициар каршында килешүдҽн яки башка
алыш-бирештҽн (тҿп йҿклҽмҽдҽн) килеп чыккан акчалата йҿклҽмҽлҽрен тиешенчҽ үтҽүне
тҽэмин итҽ.
2. Муниципаль гарантия принципал йҿклҽмҽлҽрен вакытыннан алда үтҽүне, шул
исҽптҽн принципалга аларны вакытыннан алда үтҽү яки принципал йҿклҽмҽлҽрен үтҽү
срогы килеп чыккан вакыйгалар (шартлар) җиткҽн очракта да, тҽэмин итми.
3. Муниципаль гарантиянең язма формасы мҽҗбүри булып тора.
4. Муниципаль гарантия тҿп йҿклҽмҽ суммасы чагылдырылган валютада бирелҽ һҽм
үтҽлҽ.
5. Муниципаль гарантия буенча гарант принципалның гарантия суммасы чиклҽрендҽ
үзенҽ тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽсе буенча субсидия җаваплылык тота.
6. Муниципаль гарантиядҽ күрсҽтелҽ:
1) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем - җирлек) һҽм Гарант исеменнҽн
гарант бирүче орган исеме;
2) бенефициар атамасы;
3) принципалның исеме;
4) гарантия (исеме, бҽялҽмҽ датасы һҽм номеры (ул булганда) бирелҽ торган
йҿклҽмҽ, тҿп йҿклҽмҽнең гамҽлдҽ булу срогы яисҽ аның буенча йҿклҽмҽлҽрне үтҽү
срогы, якларның исемнҽре, тҿп йҿклҽмҽлҽрнең башка җитди шартлары күрсҽтелеп);
5) гарантия буенча гарант йҿклҽмҽлҽре күлҽме һҽм гарантиянең иң чик суммасы;

6) гарантия бирү нигезлҽре;
7) гарантия үз кҿченҽ керү датасы яки гарантия үз кҿченҽ керҽ торган вакыйга (шарт);
8) гарантиянең гамҽлдҽ булу срогы;
9) гарантия үтҽлеше турында бенефициар талҽбен кую вакыты һҽм тҽртибе, гарантия
очрагын билгелҽү;
10) гарантияне кире алу нигезлҽре;
11) гарант тарафыннан гарантия буенча йҿклҽмҽлҽрне үтҽү тҽртибе;
12) гарантиянең тулы күлҽмендҽ яисҽ нинди дҽ булса ҿлешендҽ, үтҽлгҽндҽ
(туктатылганда) принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽлҽренең нинди дҽ
булса ҿлешендҽ яисҽ гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда гарантия суммасын
киметү нигезлҽре;
13) гарантияне туктату нигезлҽре;
14) гарантның алдан язма ризалыгыннан башка үзгҽртелҽ алмый торган тҿп йҿклҽмҽ
шартлары;
15) гарантның муниципаль гарантия буенча бенефициарга гарант тарафыннан
түлҽнгҽн акчаларны каплау турында принципалга карата талҽбе булу яисҽ булмау
(гарантның принципалга карата регресс талҽбе, регресс);
16) гарантиянең башка шартлары, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексы,
гарантның норматив хокукый актлары, гарант исеменнҽн гарантия бирүче орган актлары
белҽн билгелҽнгҽн белешмҽлҽр.
7. Муниципаль гарантның принципалга регресс талҽбе хокукын күздҽ тотмый торган
муниципаль гарантия бары тик хуҗалык җҽмгыяте йҿклҽмҽлҽре буенча гына бирелергҽ
мҿмкин, аның акциялҽренең (ҿлешлҽренең) 100 проценты муниципаль гарантия бирҽ
торган җирлеккҽ, милке муниципаль гарантия бирҽ торган муниципаль унитар
предприятиегҽ карый.
Принципалны тулысынча яисҽ ҿлешчҽ хосусыйлаштырган очракта, мондый
муниципаль гарантия гарантның принципалга карата регресс талҽбе хокукы белҽн
бирелгҽн дип санала һҽм принципалның Россия Федерациясе Бюджет кодексының
115.3нче статьясы һҽм Россия Федерациясе граждан законнары талҽплҽренҽ туры килҽ
торган, принципалның гарантиянең кайсы да булса ҿлешендҽ үтҽлүенҽ бҽйле рҽвештҽ
барлыкка килгҽн принципалга карата регресс талҽбен канҽгатьлҽндерү буенча
йҿклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итү принципалның бурычы барлыкка килҽ. Күрсҽтелгҽн
тҽэминатны биргҽнче муниципаль гарантияне үтҽү рҿхсҽт ителми.
8. Муниципаль гарантиянең үз кҿченҽ керүе гарантиядҽ күрсҽтелгҽн билгеле бер
вакыйга (шартлар) башлану белҽн билгелҽнҽ.
9. Гарант бенефициарның алдан язма ризалыгыннан башка муниципаль гарантия
шартларын үзгҽртергҽ хокуклы түгел.
10. Гарантка карата талҽпнең муниципаль гарантия буенча кабул ителгҽн
бенефициары, муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителҽ торган принципал (эмитент)
йҿклҽмҽлҽрен үтҽү, облигациягҽ хокукларның яңа хуҗасына (сатып алучыга) күчүгҽ бҽйле
рҽвештҽ, күрсҽтелгҽн хокукларны Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тапшыру (күчерү) керми, гарантның алдан язма ризалыгыннан башка (башка
нигезлҽрдҽ күчҽргҽ) тапшырыла алмый.
11. Муниципаль гарантия гарантиядҽ күрсҽтелгҽн очракларда һҽм нигезлҽр буенча
(шул исҽптҽн ҽлеге статьяның 6нчы пунктындагы 14нче пунктчасында күрсҽтелгҽн
гарантның язмача ризалыгыннан башка үзгҽргҽн очракта), шулай ук ҽлеге статьяның 7нче
пунктында һҽм Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115.3нче статьясындагы 5нче
пунктында билгелҽнгҽн бурычны принципал тарафыннан үтҽмҽгҽндҽ Гарант тарафыннан
чакыртып алына.
12. Бенефициар талҽбе (гарантияне үтҽү турында бенефициар талҽбе) гарантка
гарантиядҽ билгелҽнгҽн очракта гына (гарантия очрагы килеп туган очракта) бирелергҽ
мҿмкин. Гарантияне үтҽү турында бенефициар талҽбе гарантиядҽ күрсҽтелгҽн

документларны кушып, гарантиядҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гарантка язмача тапшырылырга
тиеш.
13. Бенефициар муниципаль гарантия һҽм муниципаль гарантия бирү турындагы
шартнамҽдҽ билгелҽнгҽн сроктан иртҽрҽк гарантияне үтҽү турындагы талҽпне, шул
исҽптҽн, принципал йҿклҽмҽлҽре гарантиялҽре белҽн тҽэмин ителгҽн гарантиялҽрне
үтҽү срогы якынлашып килүче дип саналган вакыйгалар (хҽллҽр) барлыкка килгҽн
очракта, күрсҽтергҽ хокуксыз.
14. Гарант бенефициар талҽплҽрен үтҽү турында принципалга хҽбҽр итҽргҽ һҽм
принципалга талҽпнең күчермҽсен тапшырырга тиеш.
15. Гарант муниципаль гарантиядҽ билгелҽнгҽн срокта гарантияне үтҽү турында
бенефициар талҽплҽрен, күрсҽтелгҽн талҽпкҽ кушымта итеп куелган документларның
нигезлелек һҽм гарантия шартларына һҽм аңа кушып бирелгҽн документларның туры
килү-килмҽве предметын карарга тиеш.
16. Гарантияне башкару турында бенефициарның һҽм аңа кушымта итеп бирелгҽн
документларның талҽплҽре нигезсез һҽм (яисҽ) тиешле гарантиялҽр шартларына туры
килми дип таныла һҽм гарант бенефициарның түбҽндҽге очракларда талҽплҽрен
канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта:
1) талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушымта итеп бирелгҽн документлар гарантия (гарантиянең
гамҽлдҽ булу срогы) бирелгҽн вакыт тҽмамланганнан соң гарантка күрсҽтелгҽн;
2) талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушымта итеп бирелгҽн документлар билгелҽнгҽн гарантияне
бозып гарантка күрсҽтелгҽн;
3) талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушымта итеп бирелгҽн документлар гарантия шартларына
туры килми;
4) бенефициар принципал һҽм (яисҽ) ҿченче затлар тарафыннан тҽкъдим ителгҽн
принципал гарантиялҽре белҽн тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽлҽрне тиешенчҽ үтҽүне баш
тарткан;
5) ҽлеге статьяның 7нче пунктында һҽм Россия Федерациясе Бюджет кодексының
1153нче статьясындагы 6нчы пунктында билгелҽнгҽн очракларда;
6) гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда
17. Муниципаль гарантия шартларына туры килми дип танылган очракта, гарант
бенефициарның гарантияне һҽм (яисҽ) аңа кушып бирелгҽн документларны үтҽү
турындагы талҽбен канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарту турында бенефициарга хҽбҽр итҽргҽ
тиеш.
18. Гарант бенефициар талҽбенҽ каршы чыгарга хокуклы, алар принципал тҽкъдим
итҽ ала. Гарант, принципал алардан баш тарткан яки үз бурычын таныган очракта да,
ҽлеге каршылыкларга хокукын югалтмый.
19. Гарантия үтҽлеше турында бенефициар талҽбе һҽм аңа кушып бирелгҽн
документлар муниципаль гарантиянең нигезле һҽм тиешле шартларына туры килҽ дип
танылган очракта, гарант гарантия белҽн билгелҽнгҽн вакытта гарантия буенча
йҿклҽмҽне үтҽргҽ тиеш.
20. Муниципаль гарантиядҽ каралган гарантның бенефициар алдындагы бурычы
принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн срогы чыккан йҿклҽмҽлҽре күлҽмендҽ,
ҽмма гарантия суммасыннан да артмаган күлҽмдҽ акча түлҽү белҽн чиклҽнҽ.
21. Муниципаль гарантия буенча бенефициар каршында Гарант йҿклҽмҽсе
туктатыла:
1) Гарант тарафыннан бенефициарга гарантиядҽ билгелҽнгҽн күлҽмдҽ акча түлҽү
белҽн;
2) гарантиядҽ билгеле бер вакыт үткҽннҽн соң, ул бирелҽ (гарантия гамҽлдҽ булу
срогы);
3) гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн принципалның принципалга һҽм (яисҽ) ҿченче
затлар тарафыннан үтҽлгҽн очракта яки күрсҽтелгҽн йҿклҽмҽлҽрне башка нигезлҽр

буенча туктаткан очракта (бенефициар тарафыннан күрсҽтелгҽн гарантка һҽм (яисҽ)
судка гарантияне үтҽү турындагы гарантка талҽплҽр булуга карамастан);
4) бенефициарның гарантка һҽм (яисҽ) бенефициарның гарантия буенча
йҿклҽмҽлҽреннҽн гарантны азат итү турындагы язма гаризасын кире кагу юлы белҽн,
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1151нче статьясында каралган гарантка
принципал гарантка мондый гарантия буенча бенефициарларның фактта булмавы һҽм
килҽчҽктҽ алар барлыкка килү ҿчен нигезлҽрнең булмавы шартларында гарантия кире
кагу нҽтиҗҽсендҽ;
5) ҽгҽр гарантия бирелгҽн принципал йҿклҽмҽсе билгелҽнгҽн срокта барлыкка
килмҽсҽ;
6) бенефициар гарантка һҽм (яки) судка гарантны үтҽү турындагы гарантка талҽп
куйганнан соң тҿп йҿклҽмҽне (шул исҽптҽн бенефициар принципалын һҽм (яисҽ)
бенефициарны юкка чыгару белҽн бҽйле рҽвештҽ) туктату яисҽ аны гамҽлдҽ булмаган
килеш дип тану белҽн;
7) бенефициар тарафыннан башка затка тапшырылган яисҽ бенефициарның
гарантия, хокуклар һҽм (яисҽ) бурычларның тҿп йҿклҽмҽлҽре буенча гарантка карата
талҽплҽрнең, гарантия, хокуклар һҽм (яисҽ) вазыйфалар буенча талҽплҽрнең
(хокукларның һҽм бурычларның) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ, облигациягҽ хокукларның яңа хуҗасына (сатып алучыга) күчүгҽ бҽйле рҽвештҽ,
гарантия белҽн тҽэмин ителҽ торган принципалның (эмитентның) йҿклҽмҽлҽрен үтҽүгҽ
бҽйле рҽвештҽ, кыйммҽтле кҽгазьлҽр турында күрсҽтелгҽн талҽплҽр (хокуклар һҽм
йҿклҽмҽлҽр) тапшырылганнан тыш башка нигезлҽрдҽ күчү очрагында;
8) принципал бүтҽн затка тапшырган яисҽ принципалга караган башка нигезлҽр
буенча башка затка күчкҽн очракта, тҿп бурыч буенча принципалга караган хокуклар һҽм
(яисҽ) бурычлар (бурычлар) принципалның гарантның алдан язма ризалыгыннан башка
тҿп йҿклҽмҽ буенча тапшырылган очракта;
9) гарантияне чакыртып алу нҽтиҗҽсендҽ, гарантиядҽ күрсҽтелгҽн очракларда һҽм
нигезлҽр буенча;
10) гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда.
22. Бенефициарның гарант йҿклҽмҽлҽре туктатылганнан соң гарантияне тотып калуы
бенефициарның күрсҽтелгҽн гарантия буенча нинди дҽ булса хокукларын сакламый.
23. Муниципаль гарантияне туктату турында мҽгълүм булган Гарант бу хакта
бенефициарга һҽм принципалга хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
Бенефициар һҽм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисҽ туктатуга китерҽ торган
хҽллҽр килеп чыгу турында мҽгълүм булган принципал бу хакта гарантка хҽбҽр итҽргҽ
тиеш.
24. Ҽгҽр гарант тарафыннан муниципаль гарантияне үтҽү гарантның принципалга
карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килүгҽ китерсҽ яки бенефициарның принципалга
карата талҽбе хокуклары гарантка юл куелуга бҽйле булса, мондый муниципаль
гарантияне үтҽү ҿчен акчалар тиешле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларында
исҽпкҽ алына, ҽ мондый муниципаль гарантия буенча йҿклҽмҽлҽрне үтҽү бюджет
кредиты бирү буларак карала.
25. Ҽгҽр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне үтҽү гарантның принципалга
карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килүгҽ китермҽсҽ яки бенефициарның
принципалга карата талҽбе хокуклары гарантка юл куелуга бҽйле булмаса, мондый
муниципаль гарантияне үтҽү ҿчен акчалар тиешле бюджет чыгымнарында исҽпкҽ алына.
26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йҿклҽмҽлҽрнең тулы күлҽмендҽ яисҽ нинди
дҽ булса ҿлешендҽ үтҽү ҿчен гарант тарафыннан түлҽнгҽн акчалар регрессы тҽртибендҽ
Гарант тарафыннан алынган акчалар яисҽ гарантка бенефициарның принципалга Карата
талҽбе хокукын үтҽү йҿзеннҽн Гарант тарафыннан алына торган акчалар бюджет
кредитларын кире кайтару буларак чагылдырыла.

27. Муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн кредитлар һҽм займнар
максатчан булырга тиеш.
28. Муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн кредит (займ) акчаларыннан
максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, муниципаль гарантия бирү турында
килешүдҽ билгелҽнгҽн йҿклҽмҽлҽрне үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн очракта,
принципал һҽм бенефициар Россия Федерациясе законнарында, муниципаль гарантия
бирү турындагы килешүдҽ билгелҽнгҽн җаваплылык тота.
29. Бенефициарлар буенча билгесез затлар даирҽсе булган йҿклҽмҽлҽрне тҽэмин
итүгҽ бирелҽ торган муниципаль гарантия үзенчҽлеклҽре Россия Федерациясе Бюджет
кодексы белҽн билгелҽнҽ.
30. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмиссиясе нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
йҿклҽмҽлҽр буенча муниципаль гарантиялҽрне бирү һҽм үтҽү үзенчҽлеклҽре Россия
Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнҽ.
31. Муниципаль гарантиялҽрне бирү тҽртибе һҽм шартлары Россия Федерациясе
Бюджет кодексы һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ.
28 Статья. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр
1. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр җирлек исеменнҽн чыгарылган кыйммҽтле
кҽгазьлҽр таныла.
2. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмитенты булып җирлекнең Башкарма комитеты
тора, ул җирлек Уставы белҽн муниципаль бурыч алулар башкару хокукына ия.
3. Җирлек тарафыннан чыгарылырга мҿмкин булган муниципаль кыйммҽтле
кҽгазьлҽр тҿрлҽре һҽм аларның эмиссиясе һҽм мҿрҽҗҽгать итү тҽртибе һҽм шартлары
Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнҽ.

29 Статья.
формалары

Җирлек

бюджетыннан

бирелҽ

торган

бюджетара

трансфертларның

Җирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар формасында бирелҽ:
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына субсидиялҽр;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10нчы статьясында билгелҽнгҽн
очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялҽр;
башка бюджетара трансфертлар.
Финанс ягыннан тҽэмин итү чыганагы булып торган җирле бюджетлардан бюджетара
трансфертлар бирү максатлары, тҽртибе һҽм шартлары, максатчан билгелҽнеше булган
Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка
бюджетара трансфертлар булган җирле бюджетлардан, җирлек Советының Татарстан
Республикасы законнары һҽм (яисҽ) башка норматив хокукый актлары нигезендҽ кабул
ителгҽн карарлары белҽн билгелҽнҽ.
30 Статья. Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялҽр
1. Җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялҽр
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.10нчы статьясында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ бирелҽ.
2. Ҽлеге статьяның 1нче ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн бюджетара субсидиялҽр Татарстан
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ җирлек
бюджетында карала.

31 Статья. Җирлек бюджетыннан муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына субсидиялҽр
1. Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
талҽплҽре нигезендҽ кабул ителҽ торган җирлек Советы карарларында каралган
очракларда һҽм тҽртиптҽ башка муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен
башкарганда барлыкка килҽ торган чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанслашу максатларында
җирлек бюджетыннан субсидиялҽр бирелергҽ мҿмкин.
2. Ҽлеге статьяда күрсҽтелгҽн субсидиялҽрне бирү максатлары һҽм шартлары
җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҿзелҽ торган муниципаль
берҽмлеклҽрнең Башкарма комитетлары арасында килешүлҽр белҽн билгелҽнҽ.
32 Статья. Җирлек бюджетыннан муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына башка
бюджетара трансфертлар
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы һҽм
аның тиешле законнары нигезендҽ кабул ителҽ торган җирлек Советы карарларында
каралган очракта һҽм тҽртиптҽ муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына җирлек
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар, шул исҽптҽн тҿзелгҽн килешүлҽр
нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽр ҿлешен гамҽлгҽ
ашыру
ҿчен
бюджетара
трансфертлар
бирелергҽ
мҿмкин.
33 Статья. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр
1. Җирлек алдындагы акчалата бурычлар буенча бурыч-бурычлы кеше билгелҽнгҽн
датага җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽргҽ туры китереп түлҽргҽ тиешле акчалар
суммасы.
2. Шҽһҽр алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча талҽплҽр җирлекнең финанс
активларын формалаштыра.
3. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча бурычларны исҽптҽн тҿшерү һҽм
торгызу кагыйдҽлҽре (нигезлҽре, шартлары һҽм тҽртибе) Россия Федерациясе Бюджет
кодексында каралган очраклардан тыш, финанс органы тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽрне (акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча
бурычларны) һҽм мондый йҿклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итҽ торган алыш-бирешлҽрне
исҽпкҽ алу, шулай ук күрсҽтелгҽн йҿклҽмҽлҽр һҽм килешүлҽр буенча талҽплҽрнең
хокукларын гамҽлгҽ ашыру 93нче статьяның 4нче пунктында күрсҽтелгҽн тиешле орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 93.2нче
статьясындагы 5нче пунктында күрсҽтелгҽн вҽкалҽтле зат тарафыннан билгелҽнгҽн.
5. Килешүдҽ башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, җирлек алдындагы акчалата
йҿклҽмҽлҽр тиешле сумманы җирлек бюджетының бердҽм счетына күчерү датасыннан
башлап үтҽлгҽн дип санала.
II бүлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН ТҾЗҮ
34 Статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзү нигезлҽре
1. Җирлек бюджеты проектын тҿзү - җирлек Башкарма комитетының фҽкать
ҿстенлеге.
Бюджет проектын турыдан-туры җирлекнең финанс органы гамҽлгҽ ашыра.

Бюджет проектын тҿзү, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм аның талҽплҽрен
үтҽп, кабул ителгҽн муниципаль хокукый актлар нигезендҽ, җирлек Башкарма комитеты
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
2. Җирлек бюджеты проектын тҿзү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ:
Россия Федерациясендҽ бюджет сҽясҽтен (бюджет сҽясҽтенҽ талҽплҽр) билгели
торган Россия Федерациясе Федераль Собраниесенҽ Россия Федерациясе Президенты
юлламасы нигезлҽмҽлҽрендҽ;
Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына
юлламасында;
җирлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразы турында;
җирлекнең бюджет, салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре турында;
муниципаль
программаларда,
муниципаль
программалар
проектларында,
күрсҽтелгҽн программаларга үзгҽрешлҽр проектында.
3. Бюджет проектын үз вакытында һҽм сыйфатлы тҿзү максатларында финанс
органы башка финанс органнарыннан, шулай ук дҽүлҽт хакимиятенең башка
органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан кирҽкле белешмҽлҽр алырга хокуклы.
35 Статья. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы
1. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы кимендҽ ҿч елга эшлҽнҽ.
2. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы ел саен җирлекнең Башкарма
комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ эшлҽнҽ. Җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы
Башкарма комитет тарафыннан җирлек Советына бюджет проектын кертү турында Карар
кабул итү белҽн бер үк вакытта хуплана.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына социаль-икътисадый үсеш фаразы план
чорының параметрларын тҿгҽллҽштерү һҽм план чорының икенче елы параметрларын
ҿстҽү юлы белҽн эшлҽнҽ.
Социаль-икътисадый үсеш фаразына аңлатма язуында фараз параметрларын
нигезлҽү, шул исҽптҽн, фаразланган үзгҽрешлҽрнең сҽбҽплҽрен һҽм факторларын
күрсҽтеп, элек расланган параметрлар белҽн чагыштыру китерелҽ.
Җирлек бюджеты проектын тҿзү һҽм карау барышында җирлекнең социальикътисади үсеш фаразын үзгҽртү бюджет проектының тҿп характеристикаларын үзгҽртүгҽ
китерҽ.
36 Статья. Бюджет керемнҽрен фаразлау
1. Бюджет керемнҽре җирлекнең социаль-икътисади үсешен фаразлау нигезендҽ,
җирлек бюджеты турындагы карар проектын җирлек Советына кертү шартларында,
салымнар һҽм җыемнар турындагы законнар, шулай ук Россия Федерациясе законнары,
Татарстан Республикасы законнары һҽм җирлек Советының муниципаль хокукый актлары
нигезендҽ фаразлана.
2. Җирлек Советының норматив-хокукый актларына җирлек Советына җирле бюджет
турындагы карар проектын керткҽннҽн соң кабул ителгҽн салымнар һҽм җыемнар
турындагы норматив-хокукый актларына үзгҽрешлҽр кертүне күздҽ тоткан нормативхокукый актларында җирлек Советының ҽлеге норматив-хокукый актларының чираттагы
финанс елыннан соң килүче елның 1нче гыйнварыннан да соңга калмыйча үз кҿченҽ
керүе
турындагы
нигезлҽмҽлҽрне
үз
эченҽ
алырга
тиеш.
37 Статья. Җирлекнең уртача вакытка исҽплҽнгҽн финанс планы

1. Җирлекнең уртача сроклы финанс планы астында җирлек бюджетының тҿп
параметрларын үз эченҽ алган документ аңлашыла.
Ҽгҽр җирлек бюджеты проекты чираттагы финанс елына тҿзелҽ һҽм раслана икҽн,
җирлекнең Башкарма комитеты җирлекнең уртача сроклы финанс планын эшли һҽм
раслый.
2. Җирлекнең уртача сроклы финанс планы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезлҽмҽлҽрен үтҽп, җирлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн форма һҽм тҽртиптҽ
эшлҽнҽ.
Җирлекнең уртача сроклы финанс планы проекты Башкарма комитет тарафыннан
раслана һҽм җирлек Советына җирлек бюджеты проекты белҽн бер үк вакытта
тапшырыла.
Җирлек бюджеты проектының тҿп күрсҽткечлҽре һҽм җирлекнең уртача сроклы
финанс планы күрсҽткечлҽре бер-берсенҽ туры килергҽ тиеш.
3. Җирлекнең расланган уртача вакытка исҽплҽнгҽн финанс планы түбҽндҽге
параметрларны үз эченҽ алырга тиеш:
бюджет керемнҽренең һҽм чыгымнарының фаразланыла торган гомуми күлҽме;
бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, бюджетлар чыгымнарын классификациялҽү
бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽре күлҽме яки бюджет акчаларын
баш бүлүчелҽр, муниципаль программалар һҽм программа булмаган юнҽлешлҽр буенча
бюджет ассигнованиелҽре күлҽме;
чираттагы финанс елында һҽм план чорында муниципаль берҽмлеклҽр арасында
муниципаль берҽмлеклҽрнең бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽрне бүлү;
җирлек советының хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган (билгелҽнергҽ тиеш)
җирле бюджетларга салым керемнҽреннҽн түлҽүлҽрнең нормативлары;
бюджет дефициты (дефициты);
Чираттагы финанс елы һҽм план чорының һҽр елыннан соң килүче елның 1нче
гыйнварына муниципаль бурычның иң югары чиге.
Башкарма комитет тарафыннан җирлекнең уртача сроклы финанс планының ҿстҽмҽ
күрсҽткечлҽрен раслау каралырга мҿмкин.
4. Җирлекнең уртача сроклы финанс планы күрсҽткечлҽре индикатив характерга ия
һҽм чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлекнең уртача сроклы финанс планын
эшлҽгҽндҽ һҽм раслаганда үзгҽртелергҽ мҿмкин.
5. Җирлекнең уртача сроклы финанс планы план чорына күрсҽтелгҽн план
параметрларын тҿгҽллҽштерү һҽм план чорының икенче елына параметрлар ҿстҽү юлы
белҽн эшлҽнҽ.
Җирлекнең уртача сроклы финанс планы проектына аңлатма язуында уртача сроклы
финанс планы параметрларын нигезлҽү, шул исҽптҽн, планлаштырылган үзгҽрешлҽрнең
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, элек хупланган параметрлар белҽн чагыштыру китерелҽ.

38 Статья. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру
1. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру җирлекнең финанс органы тарафыннан
гамҽлдҽге һҽм кабул ителҽ торган йҿклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ аерым билгелҽнҽ торган
методика нигезендҽ һҽм тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Бюджет һҽм автоном учреждениелҽр тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүгҽ (эшлҽр башкаруга) бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру чираттагы финанс
елына һҽм план чорына муниципаль йҿклҽмҽне, шулай ук хисап финанс елында һҽм
агымдагы финанс елында аның үтҽлешен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
39 Статья. Салым чыгымнарын бҽялҽү һҽм исемлеге

1. Җирлекнең салым чыгымнары исемлеге авыл җирлеге Башкарма комитеты
билгелҽгҽн тҽртиптҽ муниципаль программалар һҽм аларның структур элементлары,
шулай ук муниципаль программаларга карамаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча тҿзелҽ.
2. Җирлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне үтҽп, ел саен җирлек Башкарма комитеты
билгелҽгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3. Күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп
юнҽлешлҽрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамҽлгҽ
ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.

40 Статья. Муниципаль программалар
1. Муниципаль программалар җирлек Башкарма комитеты тарафыннан раслана.
Муниципаль программаларны тормышка ашыру сроклары җирлекнең Башкарма
комитеты тарафыннан алар билгелҽгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
Муниципаль программаларны эшлҽү һҽм ҽлеге программаларны формалаштыру һҽм
гамҽлгҽ ашыру турында карарлар кабул итү тҽртибе җирлек Башкарма комитетының
муниципаль хокукый акты белҽн билгелҽнҽ.
2. Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ
бюджет ассигнованиелҽре күлҽме, программаны раслаган җирлек Башкарма
комитетының муниципаль хокукый акты нигезендҽ, бюджет чыгымнарының һҽр максатчан
статьясы буенча бюджет турындагы карар белҽн раслана.
Чираттагы финанс елыннан башлап гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган
муниципаль программалар, шулай ук элек расланган муниципаль программаларга
үзгҽрешлҽр җирлекнең Башкарма комитеты билгелҽгҽн срокларда расланырга тиеш.
Муниципаль программалар бюджет турындагы карарга ул үз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн ике
айдан да соңга калмыйча туры китерелергҽ тиеш.
3. Һҽр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруның
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү үткҽрелҽ. Күрсҽтелгҽн бҽялҽү тҽртибе һҽм аның критерийлары
җирлекнең Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.
Күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча җирлек Башкарма комитеты чираттагы
финанс елыннан башлап расланган муниципаль программаны туктату яки үзгҽртү, шул
исҽптҽн муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ бюджет
ассигнованиелҽре күлҽмен үзгҽртү кирҽклеге турында Карар кабул итҽргҽ мҿмкин.

41 Статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзү тҽртибе һҽм сроклары
1. Җирлек бюджеты проектын тҿзү тҽртибе һҽм сроклары, бюджет законнары һҽм
җирлек Советының муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽп,
җирлек Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.
2. Җирлек бюджеты проекты муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
ачык тыңлауларда фикер алышырга тиеш.

III бүлек. БЮДЖЕТ ТУРЫНДА КАРАР ПРОЕКТЫН КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ

42 Статья. Бюджетны карау һҽм раслау нигезлҽре
1. Җирлек бюджеты турындагы карарда бюджет керемнҽренең гомуми күлҽме,
чыгымнарның гомуми күлҽме, бюджет дефициты (профицит), шулай ук Россия
Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы законнары, җирлек Советының
муниципаль хокукый актларында билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр (бюджет турындагы
карарлардан тыш) кергҽн тҿп характеристикалар булырга тиеш.
2. Бюджет турында карар белҽн раслана:
- бюджет керемнҽренең Баш администраторлары Исемлеге;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары Исемлеге;
- чыгымнар тҿрлҽре бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары, тҿркемнҽре
(тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре), шулай ук чираттагы финанс елына (чираттагы финанс
елына һҽм план чорына) бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар тҿрлҽре,
бүлекчҽлҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары, муниципаль программалар һҽм
программага карамаган юнҽлешлҽр), чыгымнар тҿрлҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре)
һҽм (яисҽ) максатчан статьялары буенча бюджет ассигнованиелҽрен чираттагы финанс
елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорына) бюджет чыгымнары
классификациясенең тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре), шулай ук, бюджет
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, җирлек советы карары белҽн;
- чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорына) бюджет
чыгымнарының ведомство структурасы;
- гавами норматив йҿклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелҽ торган бюджет
ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме;
- чираттагы финанс елында (чираттагы финанс елында һҽм план чорында) Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына башка бюджетлардан алына
торган һҽм (яисҽ) бирелҽ торган бюджетара трансфертлар күлҽме;
- чираттагы финанс елына һҽм план чорының беренче елына бюджет расланган
очракта шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнарның гомуми күлҽме план
чорының беренче елына бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменнҽн кимендҽ 2,5
проценты күлҽмендҽ (максатчан билгелҽнеше булган Россия Федерациясе бюджет
системасының башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбенҽ каралган
бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), план чорының икенче елына бюджет
чыгымнарының гомуми күлҽменнҽн кимендҽ 5 проценты күлҽмендҽ (максатчан
билгелҽнеше
булган
Россия
Федерациясе
бюджет
системасының
башка
бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбенҽ каралган бюджет чыгымнарын
исҽпкҽ алмыйча);
- чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет
кытлыгын финанслау чыганаклары);
- Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган елның
1нче гыйнварына муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һҽм (яисҽ) муниципаль
тышкы бурычның иң югары чиге, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча бурычның
иң югары чиген күрсҽтеп, муниципаль бурычның иң югары чиге;
- җирлек бюджетының Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан
Республикасы Бюджет кодексы, җирлек Советының хокукый актларында билгелҽнгҽн
башка күрсҽткечлҽре.
3. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты расланган бюджетның план чорының
параметрларын үзгҽртү һҽм аларга Җирлек бюджеты проектының план чорының икенче
елы параметрларын ҿстҽү юлы белҽн раслана.
Җирлек бюджетының план чорының параметрларын үзгҽртү җирлек Советының
муниципаль хокукый акты нигезендҽ башкарыла.

4. Шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнар астында бюджет
ассигнованиелҽре бюджет чыгымнарының ведомство структурасында бүлеклҽр,
бүлекчҽлҽр, максатчан статьялар һҽм чыгымнар тҿрлҽре буенча план чорында
бүленмҽгҽн бюджет ассигнованиелҽре аңлашыла.
5. Шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнар астында бюджет
ассигнованиелҽре бюджет чыгымнары классификациясе нигезендҽ план чорында
бүленмҽгҽн бюджет ассигнованиелҽре аңлашыла.
43 Статья. Бюджет проекты белҽн бер үк вакытта тҿзелҽ торган документлар һҽм
материаллар
Җирлек бюджеты турындагы карар проекты белҽн бер үк вакытта җирлек Советына
бирелҽ:
- җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре;
- агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-икътисади үсешенең
якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм агымдагы финанс елында җирлекнең социаль-икътисади
үсешенең кҿтелүче нҽтиҗҽлҽре;
- җирлекнең социаль-икътисади үсеше фаразы;
- чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджетының тҿп
характеристикалары (керемнҽрнең гомуми күлҽме, чыгымнарның гомуми күлҽме,
дефициты (профициты) яки урта сроклы финанс планы расланган җирлек бюджетының
тҿп характеристикалары (керемнҽрнең гомуми күлҽме, чыгымнарның гомуми күлҽме,
дефициты (профициты);
- бюджет проектына аңлатма язуы;
- бюджетара трансфертларны бүлү методикалары (методикалар проектлары) һҽм
исҽп-хисаплар;
- чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган елның
1нче гыйнварына муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һҽм (яисҽ) муниципаль
тышкы бурычның иң югары чиге;
- агымдагы финанс елына бюджетның кҿтелүче үтҽлешен бҽялҽү;
- паспортлар (паспортлар проектлары), күрсҽтелгҽн паспортларга үзгҽрешлҽр
проектлары;
- җирлек бюджетының керем чыганаклары реестрлары;
- башка документлар һҽм материаллар.
Бюджет турында карар проектында бюджет чыгымнары классификациясенең
бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү кушымтасы
булмаса, бюджет чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча
бюджет ассигнованиелҽрен бүлү белҽн кушымта бюджет турындагы карар проектына
кушымталар составына кертелҽ.
44 Статья. Җирлек Советына бюджет турында карар проектын кертү
1. Җирлек Башкарма комитеты бюджет турындагы карар проектын 15нче ноябрьдҽн
дҽ соңга калмыйча җирлек Советына карауга кертҽ.
2. Җирлек Советының җирле салымнар турындагы муниципаль хокукый актларга,
Җирлек Советының бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган, чираттагы финанс
елында һҽм план чорында үз кҿченҽ керҽ торган бюджет керемнҽрен үзгҽртүгҽ китерҽ
торган карарларына үзгҽрешлҽр кертү турындагы карарлары Җирлек Советына
чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет турында карар проекты
кертелгҽн кҿнгҽ кадҽр Җирлек Советының муниципаль хокукый актында билгелҽнгҽн
срокларда җирлек Советына кабул ителергҽ тиеш.

3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турында карар проекты белҽн
расланган план чорының расланган бюджеты күрсҽткечлҽрен тҿгҽллҽштерү һҽм тҿзелҽ
торган бюджетның план чорының икенче елы күрсҽткечлҽрен раслау күздҽ тотыла.
Агымдагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турындагы карарның план чорына
кагылышлы ҿлешендҽ үз кҿчлҽрен югалткан дип танылган очракта, 47нче статьяның 3нче
пункты нигезендҽ чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турында карар
проектында чираттагы финанс елы һҽм тҿзелҽ торган бюджетның план чоры
күрсҽткечлҽрен раслау карала.
45 Статья. Җирлек Советының бюджет турындагы карар проектын карау
1. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты кертелгҽннҽн соң 3 эш кҿне эчендҽ
Җирлек башлыгы аны район Контроль-хисап палатасына экспертиза үткҽрү ҿчен җибҽрҽ.
Бюджет турында карар проекты турындагы бҽялҽмҽ, ҽлеге проект җитешсезлеклҽрен
күрсҽтеп, аларны ачыклау очрагында, 5 эш кҿне дҽвамында ҽзерлҽнҽ.
Бҽялҽмҽ җирлек Советы депутатлары тарафыннан җирлек бюджеты турындагы
карар проектына тҿзҽтмҽлҽр ҽзерлҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.
2. Кертелгҽн бюджет турында карар проекты, шулай ук район Контроль-хисап
палатасы бҽялҽмҽсе җирлек Советының даими комиссиясенҽ, шулай ук җирлек Советы
депутатларына карауга җибҽрелҽ.
3. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирҽкле документлар һҽм
материаллар белҽн Җирлек Башкарма комитеты тарафыннан эшлҽп бетерү ҿчен кергҽн
кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ тҽкъдим ителергҽ тиеш.
5. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын җибҽргҽннҽн соң, бер атна эчендҽ
Җирлек Советы җирлек бюджеты турындагы карар проектын беренче укылышта карый.
Беренче укылыш предметы булып Җирлек бюджеты турындагы карар проектының
тҿп параметрларын хуплау тора.
Җирлек бюджеты турындагы карар проекты буенча беренче укылыш үткҽргҽннҽн соң,
ике атна эчендҽ халык алдында тыңлаулар үткҽрелҽ.
6. Икенче укылышта җирлек бюджеты турындагы карар проекты тулысынча кабул
ителҽ.
Җирлек бюджеты турындагы карар проекты буенча килешмҽгҽн сораулар килеп
туган очракта, җирлек Советы Рҽисе карары белҽн килештерү комиссиясе тҿзелергҽ
мҿмкин, аңа Җирлек Башкарма комитеты һҽм Җирлек Советы вҽкиллҽре бер үк санда
керҽ.
Килештерү комиссиясе бҽхҽсле мҽсьҽлҽлҽрне беренче һҽм икенче укылышлар
арасындагы чорда карый.
7. Җирлек бюджеты турында кабул ителгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ
имзалана һҽм Җирлек Уставы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ халыкка игълан ителҽ.
Җирлек бюджеты турындагы карар, аңа кул куелганнан соң ун кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсми бастырып чыгарылырга тиеш.
46 Статья. Бюджет турында карарны раслау сроклары һҽм бюджет турында карар
проектын вакытында кабул итү нҽтиҗҽлҽре
1. Бюджет турындагы карар җирлек Советы тарафыннан каралырга, расланырга һҽм
чираттагы финанс елы башланганчы имзаланырга тиеш.
Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары бюджет турындагы карарны үз вакытында
карауны, раслауны, имзалауны һҽм бастырып чыгаруны тҽэмин итү буенча үз
компетенциясе чиклҽрендҽ мҿмкин булган барлык чараларны күрергҽ тиеш.

Район бюджеты турындагы карар 1нче гыйнвардан үз кҿченҽ керҽ һҽм, ҽгҽр Россия
Федерациясе Бюджет кодексында һҽм (яки) җирлек бюджеты турындагы карарда
башкасы каралмаган булса, финанс елының 31нче декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була.
2. Бюджет турында карар финанс елы башыннан үз кҿченҽ кермҽгҽн очракта, Россия
Федерациясе Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн кысаларда бюджет белҽн вакытлыча
идарҽ итү режимы кертелҽ.
47 Статья. Җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү
1. Җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар проекты, ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 45нче статьясында каралган тҽртиптҽ һҽм ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн
үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, җирлек Советы тарафыннан карала.
2. Җирлек бюджеты турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар проекты
Совет тарафыннан беренче укылышта карала.
3. Агымдагы финанс елына фаразлана торган Җирлекнең социаль-икътисадый үсеш
нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ түбҽнҽйгҽн очракта, Җирлек бюджеты керемнҽренең гомуми
күлҽме агымдагы финанс елына һҽм план чорына Җирлек бюджетында каралган
күрсҽтелгҽн керемнҽр күлҽме белҽн чагыштырганда 15 проценттан артыгракка кимегҽн
яисҽ Югары Ослан муниципаль районы бюджетына үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, план
чорына кагылышлы нигезлҽмҽлҽрнең үз кҿчлҽрен югалтуын тануны күздҽ тоткан
Татарстан Республикасы бюджеты, план чорына караган ҿлешендҽ җирлек бюджеты
нигезлҽмҽлҽре үз кҿчлҽрен югалткан дип танылырга мҿмкин.
IV бүлек ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ҮТҼЛЕШЕ
48 Статья. Бюджетны үтҽү нигезлҽре
1. Җирлек бюджетының үтҽлеше авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан
тҽэмин ителҽ.
2. Бюджетның үтҽлешен оештыру җирлекнең финанс органына йҿклҽнҽ.
3. Бюджет үтҽлеше җыелма бюджет язмасы һҽм касса планы нигезендҽ оештырыла.
Җирлек бюджеты касса бердҽмлеге һҽм чыгымнарның ведомство буйсынуы
нигезендҽ башкарыла.
Бюджет үтҽлешенҽ касса хезмҽте казначылык органнары тарафыннан башкарыла.
4. Җыелма бюджет язмасын тҿзү һҽм алып бару тҽртибе Россия Федерациясе
Бюджет кодексы нигезендҽ җирлекнең Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ һҽм
җирлек бюджеты акчаларын баш бүлүчелҽр, бүлүчелҽр һҽм алучылар игътибарына
җиткерелҽ.
49 Статья. Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлеше
Җирлек бюджетының керемнҽр буенча үтҽлеше күздҽ тота:
- агымдагы финанс елында гамҽлдҽ булган нормативлар, бюджет турындагы карар
һҽм Татарстан Республикасының башка законнары, бюджет законнары нигезлҽмҽлҽре
нигезендҽ кабул ителгҽн муниципаль хокукый актлар, Федераль казначылык органнары
счетларыннан һҽм җирлек бюджетына башка керемнҽрнең бүтҽн керемнҽреннҽн
җирлеклҽр бюджетына күчерүдҽн кергҽн керемнҽрне бюджетның бердҽм счетына күчерү;
- артык бүленгҽн суммаларны күчерү, артык түлҽнгҽн яки артык алынган суммаларны
кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган ҿчен процентлар
суммасы һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентлар;

- салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ артык
түлҽнгҽн яки артык алынган суммаларны исҽпкҽ алу;
- җирлек бюджеты керемнҽре администраторы тарафыннан җирлек бюджетына
түлҽүлҽрне тҿгҽллҽштерү.
50 Статья. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлеше
1. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча үтҽлешен күздҽ тота:
- бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итү;
- акчалата йҿклҽмҽлҽрне раслау;
- акчалата йҿклҽмҽлҽрне түлҽүне санкциялҽү;
- акчалата йҿклҽмҽлҽрнең үтҽлешен раслау.
Бюджет акчаларын алучы аңа җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары
чиклҽрендҽ бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итҽ.
Бюджет акчаларын алучы муниципаль контрактлар, физик һҽм юридик затлар, шҽхси
эшмҽкҽрлҽр белҽн башка шартнамҽлҽр тҿзү юлы белҽн яисҽ закон, башка хокукый акт,
килешү нигезендҽ бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итҽ.
3. Бюджет акчаларын алучы бюджет акчалары хисабына түлҽү һҽм түлҽүне
санкциялҽү ҿчен кирҽк булган башка документлар нигезендҽ акчалата йҿклҽмҽлҽрне
түлҽү бурычын раслый.
4. Акчалата йҿклҽмҽлҽрне түлҽүне санкциялҽү рҿхсҽт язуын (акцепт) кылу
рҽвешендҽ, бюджет законнары нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ җирлекнең финанс органы
тарафыннан билгелҽнгҽн акчалата йҿклҽмҽлҽрне түлҽүне санкциялҽү тҽртибендҽ
каралган документларның булуын тикшергҽннҽн соң гамҽлгҽ ашырыла.
Акчалата йҿклҽмҽлҽрне түлҽү (гавами норматив йҿклҽмҽлҽр буенча акчалата
йҿклҽмҽлҽрдҽн тыш) бюджет акчаларын алучыга җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитлары чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Акчалата йҿклҽмҽлҽрне үтҽүне раслау физик яисҽ юридик затлар файдасына
бюджетның
бердҽм
счетыннан,
Россия
Федерациясе
бюджет
системасы
бюджетларыннан акчаларны күчерүне раслый торган түлҽү документлары, шулай ук
бюджет акчаларын алучының акчалата йҿклҽмҽлҽрен үтҽү буенча акчалата
операциялҽрне башкармауны раслый торган башка документларны тикшерү нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
51 Статья. Бюджетара трансфертлар
Җирлек бюджетыннан түбҽндҽге рҽвешлҽрдҽ бюджетара трансфертлар бүлеп
бирелҽ һҽм (яисҽ) җирлек бюджетына бирелҽ ала:
Россия Федерациясе Бюджет Кодексының 133нче һҽм 140нчы статьяларында
билгелҽнгҽн очракларда муниципаль районнар бюджетларына шҽһҽр һҽм авыл
җирлеклҽре бюджетларына субвенциялҽр;
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.2нче статьясында билгелҽнгҽн
очракларда Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидиялҽр;
Югары Ослан муниципаль районы бюджетыннан җирлекнең бюджет тҽэмин
ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр;
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына субсидиялҽр;
башка бюджетара трансфертлар.
52 Статья. Агымдагы финанс елы тҽмамлану

1. Җирлек бюджетын үтҽү операциялҽре, Россия Федерациясе Бюджет кодексының
242нче статьясындагы 2нче пунктында күрсҽтелгҽн операциялҽрдҽн тыш, 31нче
декабрьдҽ тҽмамлана.
Агымдагы финанс елында җирлек бюджетын үтҽү буенча операциялҽрне тҿгҽллҽү
Россия Федерациясе Бюджет кодексы талҽплҽренҽ туры китереп, җирлекнең финанс
органы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Бюджет ассигнованиелҽре, бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары һҽм агымдагы
финанс елын финанслауның иң чик күлҽмнҽре 31нче декабрьдҽ үз кҿченҽ керҽ.
3. Җирлек бюджетының бердҽм счетында булмаган бюджет акчаларын алучылар
тарафыннан файдаланылмаган калган калдыклар агымдагы финанс елының соңгы ике
эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча җирлек бюджетының бердҽм счетына бюджет акчаларын
алучылар күчерелергҽ тиеш.
4. Агымдагы финанс елында кулланылмаган, максатчан билгелҽнештҽге
субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ алынган
бюджетара трансфертлар алар бирелгҽн бюджет кеременҽ кире кайтарылырга тиеш.
Бюджет акчаларының баш администраторы агымдагы финанс елында максатчан
кулланылмаган, субсидия һҽм башка бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ алынган
бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу турындагы карары нигезендҽ, күрсҽтелгҽн
бюджетара трансфертларның калдыкларыннан артмаган күлҽмдҽ акчалар чираттагы
финанс елында бюджет чыгымнарын финанс белҽн тҽэмин итү ҿчен, күрсҽтелгҽн
бюджетара трансфертларны бирү максатларына туры килҽ торган бюджет кеременҽ кире
кайтарылырга мҿмкин.
Максатчан билгелҽнештҽге субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара
трансфертлар рҽвешендҽ алынган бюджетара трансфертларның файдаланылмаган
калдыгы тиешле бюджет кеременҽ күчерелмҽгҽн очракта, күрсҽтелгҽн акчалар Россия
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне үтҽп,
финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ бюджет кеременҽ алынырга тиеш.
V бүлек БЮДЖЕТ ХИСАБЫН ТҾЗҮ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҮ, КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ
НИГЕЗЛҼРЕ
53 Статья. Бюджет исҽбе һҽм бюджет хисаплылыгы нигезлҽре
1. Бюджет хисаплылыгы үз эченҽ ала:
1) бюджет үтҽлеше турында хисап;
2) бюджет үтҽлеше балансы;
3) эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап;
4) акча хҽрҽкҽте турында хисап;
5) аңлатма язуы.
2. Бюджет үтҽлеше турындагы хисапта Россия Федерациясе бюджет
классификациясе нигезендҽ керемнҽр, чыгымнар һҽм бюджет кытлыгын финанслау
чыганаклары буенча бюджет үтҽлеше турындагы белешмҽлҽр тупланган.
Бюджет үтҽлеше балансында җирлекнең финанс һҽм финанс активлары, хисап
чорының беренче һҽм соңгы кҿненҽ бюджет исҽбен алу счетлары планы буенча
йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр бар.
Эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисапта хисап чорында эшчҽнлекнең
финанс нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат тупланган һҽм дҽүлҽт идарҽсе секторы
операциялҽрен классификациялҽү кодлары буенча тҿзелҽ.
Акча хҽрҽкҽте турындагы хисап бюджет акчалары белҽн дҽүлҽт идарҽсе секторы
операциялҽрен классификациялҽү кодлары буенча операциялҽрне чагылдыра.
Аңлатма язуында бюджет үтҽлеше турындагы мҽгълүмат, Россия Федерациясе
Финанс министрлыгының норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн мҽгълүматны ачуга

карата талҽплҽр нигезендҽ тупланган бюджет үтҽлеше турындагы хисапта бирелгҽн
ҿстҽмҽ мҽгълүмат.
3. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларының тиешле баш
администраторларының бюджет хисаплылыгы нигезендҽ финанс органы тарафыннан
тҿзелҽ.
4. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы еллык булып тора. Җирлек бюджетының үтҽлеше
турында отчет квартал саен бирелҽ.
5. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы җирлекнең финанс органы тарафыннан
җирлекнең Башкарма комитетына тапшырыла.
Агымдагы елның беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм тугыз аенда җирлек
бюджеты үтҽлеше турындагы хисап авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан
раслана һҽм Җирлек советына һҽм районның Контроль-хисап палатасына җибҽрелҽ.
Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап җирлек Советы карары белҽн
расланырга тиеш.
54 Статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында еллык хисапны тышкы тикшерү
1. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге Советында
каралганчы
тышкы
тикшерелергҽ
тиеш,
ул
бюджет
средстволары
баш
администраторының бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерүне һҽм җирлек бюджеты
үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
2. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерү, федераль
законнарда билгелҽнгҽн үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, җирлек Советының муниципаль
хокукый актында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексы
талҽплҽрен үтҽп, районның Контроль-хисап палатасы тарафыннан башкарыла.
3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү ҿчен, агымдагы елның
1нче апреленнҽн дҽ соңга калмыйча, җирлек бюджетының үтҽлеше турында хисап бирҽ.
Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽү бер айдан да
артмаган срокта башкарыла. Бюджет үтҽлеше турындагы хисапка бҽялҽмҽ бюджет
акчалары баш администраторларының еллык бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерү
күрсҽткечлҽрен исҽпкҽ алып ҽзерлҽнҽ.
4. Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ районның Контрольхисап палатасы тарафыннан бер үк вакытта җирлекнең Башкарма комитетына юнҽлтелеп
тапшырыла.
55 Статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында отчетны җирлек советына тапшыру
1. Бюджет үтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге Советына агымдагы елның
1нче маеннан да соңга калмыйча тапшырыла.
2. Бюджет үтҽлеше турында еллык хисап белҽн бер үк вакытта аңа бюджет һҽм
бюджет хисаплылыгының үтҽлеше анализын үз эченҽ алган аңлатма язуы, муниципаль
йҿклҽмҽнең үтҽлеше һҽм (яисҽ) бюджет ассигнованиелҽреннҽн файдалануның башка
нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр, бюджет үтҽлеше турында карар проекты, бюджет
үтҽлеше турында башка бюджет хисаплылыгы, Россия Федерациясе бюджет
законнарында каралган башка документлар тапшырыла.
3. Җирлек Советы утырышында җирлек башлыгының (вҽкалҽтле затның) җирлек
бюджеты үтҽлеше турындагы доклады тыңлана.
4. Фикер алышу һҽм Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны карау нҽтиҗҽлҽре
буенча Җирлек Советы Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны раслау һҽм

Җирлек Советы тарафыннан тиешле карар кабул итү яки җирлек бюджеты үтҽлеше
турындагы хисапны кире кагу турында Карар кабул итҽ.
5. Җирлек Советы тарафыннан Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар кире
кагылган очракта, ул мҽгълүматларны дҿрес булмаган яки тулы булмаган чагылдыру
фактларын бетерү һҽм бер айдан да артмаган срокта кабат тапшыру ҿчен кире
кайтарыла.
56 Статья. Җирлек бюджеты үтҽлеше турында карар
Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар белҽн, Җирлек бюджеты керемнҽренең,
чыгымнарының һҽм дефицитының (профицит) гомуми күлҽмен күрсҽтеп, хисап финанс
елы ҿчен җирлек бюджеты үтҽлеше турында хисап раслана.
Хисап финанс елында Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карарга аерым
кушымталар белҽн күрсҽткечлҽр раслана:
- керемнҽр классификациясе кодлары буенча бюджет керемнҽре исемлеге;
- бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча чыгымнар ;
- бюджет чыгымнарын классификациялҽү бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча
бюджет чыгымнары;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары буенча
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары исемлеге;
Җирлек бюджеты үтҽлеше турындагы карар белҽн шулай ук Җирлек бюджетының
үтҽлеше турындагы карар ҿчен Җирлек Советының муниципаль хокукый актларында
билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр дҽ раслана.
VI бүлек МУНИЦИПАЛЬ ФИНАНС КОНТРОЛЕ
57 Статья. Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыручы органнар
1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган
хокукый актлар, Җирлек бюджетыннан физик затларга бүтҽн түлҽүлҽр буенча гавами
норматив йҿклҽмҽлҽр һҽм йҿклҽмҽлҽр, шулай ук муниципаль контрактлар, шартнамҽлҽр
(килешүлҽр) шартларын үтҽүне тҽэмин итү максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
2. Тышкы муниципаль финанс контроле район Контроль-хисап палатасы тарафыннан
башкарыла.
3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан Эчке муниципаль финанс контроле
башкарыла.
4. Алдан тикшерү авыл җирлеге бюджетын үтҽү барышында бюджет бозуларны
кисҽтү һҽм булдырмау максатларында башкарыла.
5. Алга таба контроль аның үтҽлешенең законлылыгын, исҽп-хисапның дҿреслеген
билгелҽү максатыннан җирлек бюджетының үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре буенча башкарыла.

58 Статья. Бюджет бозулары ҿчен җаваплылык
Бюджет бозулары ҿчен җаваплылык Россия Федерациясе бюджет законнарында
билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча һҽм тҽртиптҽ башкарыла.

