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Коек-Ерыкса авыл щирлегенец салым чыгымнары
исемлеген формалаштыру hэм салым
чыгымнарын бэялэу тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц I]43 статьясы, Россия
Федерациясе Хокyмотенец 20|9 елныц 22 июнендаге <<Россия Федерациясе
субъектларыныц hэм муниципаJIь берэмлеклэрнец салым чыгымнарын
бэялэугэ гомуми талэплэр турында)> 796 номерлы карары нигезендэ Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Коек-Ерыкса авыл щирлеге
Башкарма комитеты КАРАР БИРО:
1. Коек-Ерыкса авыл жирлегенец Салым чыгымнары исемлеген тозy
тэртибен hэм салым чыгымнарын беялэlчне уздыру тэртибен (Кушымта)
расларга.

2.

Федераль салым хезметенец Татарстан Республикасы буенча

идаресена 1 сентябрьгэ кадэр мунициlrалъ берэмлекнец башкарма комитетына
хисап елы очен, хисап елына кадэрге ел очен тубэндэге белешмалэрне
щибэрергэ тэкъдим итэрго:
- ташламаJIардан файдаланучы тyлэj-.пrр саны турында;
- Коек-Ерыкса авыл п{ирлегенец hэр саJIым чыгымы буенча Коек-Ерыкса
авыл )цирлеге бюджетыныц керми калган керемнэре суммасы турында.
З. Олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн yз коченэ кере.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэьлyматыныц

портаJIында тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга:/
mamadysh.tatarstan.ru/ hэм IVIамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында
урнаштырып хаJIыкка иьлан итэргэ.
5. Олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз }цаваплылыгымда
росми

капдырам.
Татарстан Республикасы
N{амадыш муниципалъ районы
Коек-Ерыкса авыл х(ирлеге
Башкарма комитеты )t1итэкчесе

Ф.Р.Шэйхетдинов

Кеек-Ерыкса авыл }цирлеге
Башкарма комитетыныц
З0.04.202I ел, 13 нче
карары белэн расланды

авыл я(ирлегенец салым чъiгымнары исемлеген
формалаштыру hэм салым чыгымнарын бэялэу

Коек-Ерыкса

Тартибе

[.

Гомуми нигезламалар

Олеге тэртип Коек-Ерыкса авыл х(ирлегенец саJIым чыгымнары
исемлеген формалаштыру hам Кеек-Ерыкса авыл я(ирлегенец саJIым
чыгымнарын баялэу кагыйдолэрен билгели (алга таба - тэртип, муниципапь
1.

берэмлек).
2. Олеге

Тэртиптэ <<Россия Федерацияае субъектларыныц

hэм

муниципалъ берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэyгэ гомуми т€IJIэплэр
турында)> Россия Федерациясе Хокумэтенец 2019 елныц 22 июнендэге 796
номерлы карары (алга таба - гомуми таJIеплэр) белан расланган Россия
Федерациясе субъектларыньlц hэм муниципаль берамлеклернец с€Lпым
чыгымнарын бэялэугэ гомуми таJIеплар белэн билгелэнган терминнар hэм
тошенчэлэр кулланыла.

Муниципаль берэмлекнец с€шым чыгымнарын муницип€Lль
программ€Lларга кертy муниципапь программалар максатларыннан,
3.

муницип€Lлъ

программаларныц структур элементларыннан

hэм

(яисэ)

муниципалъ берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларыннан чыгып
гамэлге ашырыла.
.
4. N{униципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында
муниципаль берэмлек башкарма комитеты:
муниципалъ берэмлекнец саJIым чыгымнары исемлеген този;
муницип€Lль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу нэтих(элэрен
анализлауны hэм гомумилэштерyне гамэлга ашыра.
[I. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнары исемлеген

формалаштыру
Чираттагы финанс елына hэм план чорына муниципаль берэмлекнец
салым чыгымнары Исемлеге муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты
тарафыннан тозела hэм агымдагы елныц 1 июненэ кадэр раслана.
6. N{униципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц расланган Исемлеге
муниципалъ берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы елныц 1 июленнан дэ
5.

соцга калмыйча урнаштырыла.
7. Муниципаль беромлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында
Татарстан Республикасъi буенча Федераль саJIым хезмэте идарасе муниципаJIь

беромлекнец башкарма комитетына хисап финанс елы очен hэм хисап чорына
каДэрге ел очен муниципаль берэмлекнец сапым чыгымнарыныц фискалъ
характеристикалары турында могълyмат бирэ.

8. Муниципаль

берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэуне уздыру
максатларында муниципаль берамлекнец башкарма комитеты ел саен, 1
аВГустка кадор, Федераль салым хезмэтенец Татарстан Республикасы буенча
идарэсенэ, муниципаль берэмлекнец тиешле салым чыгымнарын, шул исептэн
хисап елында hэм алдагы хисап елында гамэлдэ булган норматив хокукый
актларын hэм элеге Тэртипкэ кушымтада караJIган башка маьлyматны
кyрсэтеп, тyлеrrелэр категориялэре турында белешмэлэр хqибара.
9. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнары исемлегенэ кертелгэн
мэгълyматны yзгэртyне кyздэ тоткан норматив хокукый актлар кабул ителган
очракта, муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты тиешле норматив
хокукьiЙ акт Yз коченэ кергон коннэн соц 10 эш коне эченде муниципrlJIь
берэмлекнец салым чыгымнары исемлегенэ тиешле yзгарешлэр кертэ.
III. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялау тартибе.
10. Салым чыгымнарын бэялоу муниципаль берэмлек башкарма
комитеты тарафыннан башкарыла hэм тубэндэгелерне yз эченэ аJIа:
- муниципаль берамлекнец салым чыгымнары кyломнорен бэялэу;
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц нэтия(элелеген бэялэу.
1 1. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтихtелелеген баялэу
yз эченэ ала:
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгын
бэялэу;
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэти}цэлелеген бэялэу.

|2. N{униципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц

критерийлары булып

'

тора:

максатчанлъiгы

муниципаJIь берэмлеклэрнец czIJIbiM чыгымнарыныц муниципаль
программаJIарныц максатларына, муниципаль программсLларныц структур

элементларына hам (яисо) муниципаль программаларга карамаган муниципаJIъ
беромлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларына туры килyе;
с€шым тyлэyчелэрнец ташламалардан файдаланучыларныц саны hэм
бишьеллык чорда тyлоyчелэрнец гомуми саны белон чагыштыруы белэн
характерлана торган салым ташламаларына ихтыffщы булуы.
Муниципаль берэмлекнец салым. чыгымнары элеге пунктта кyрсателган
критерийларныц берсенэ гена булса да туры килмесэ де, муниципаJIь берэмлек
башкарма комитетына тyлаyчелэр очен ташламаларньi саклау (аныклау, юкка
чыгару) турында такъдимнэр тапшырырга тиеш.
1З. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымыныц нэтшl1элелек критерие

буларак

муниципаль
прогрзмма: максатларына яисэ
муницип€Lль
программ€Lларга керми торган муниципаль берэмлекнец социаJIь-икътисадый
сэясэте максатларына ирешyнец ким дигэнде бер курсаткече (Индикаторы)
яиQе муниципаль

беромлекнец

салым

чыгымнары

йогынты

ясый

торган

башка

кyрсэткеч (индикатор) буларак билгелэнэ. Олеге кyрсэткеч (курсоткечлэр)

агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына hэм план чорына, аннан

"'О"'Ъ;;:fJiЫ":i""

каралган ташламалар муниципаль

'oo*urru
максатларына hэм (яисэ) муниципаль программаларга кермэгэн муниципаль
берэмлекнец социаль*икътисадый сэясэте максатларына ирешy кyрсэткече
(Индикаторы) дэрея{эсен yзгэртyге кертелген, ул, ташламаJIарны исапкэ
алмыйча, кyрсателгэн кyрсэткечнец (индикаторныц) эhэмиятен исэпкэ аJIып,
кyрсетелгэн кyрсаткечнец (индикаторныц) эhэмиятен исэпка
кyрсателган кyрсоткечнец (индикаторныц) аhамияте арасындагы

аJIып,

аерма

буларак исэплане.
14. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтих(элелеген бэялэу
муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет нэтищэлелеген
бэялэуне yз эченэ ала.
15. VIуниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет
нетих{элелеген боялэу максатларында муниципаль берэмлекнец муниципаJIь

программасы максатларына hэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец муниципапь
программаларына кермэгэн социаJIь-икътисадый сеясэте максатларына
ирешyнец альтернатив механизмнарын куллану нэтюцэлелегена hэм
ташламаJIар биру н етия(элелегене чагыштырмача ана_пиз яс аJIа.
1б. Чагыштырма анализ муниципаль берэмлекнец муниципаJIь
программасы максатларына hэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец социапьикътисадый сеясоте максатларына ирешyнец альтернатив механизмнарын
куллану очрагында муниципаль берэмлек бюджеты чыгымнары кyламнэрен
hэм бирелгэн ташJIамалар кyлэмен (муниципалъ беромлекнец муниципаJIь
программасы максатларына hэм (яисэ) муниципалъ берамлекнец социалъикътисадый сэясате максатларына ирешyнец кyрсэткече (Индикаторы) артуын
hэм муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларына керми торган
муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц 1 сумына haM шул ук
кyрсэткечкэ (индикатор) ирешy очен, муницип€lJIь берамлек бюджеты
чыгымнарыныц 1 сумына чагыштыруны yз эченэ аJIа.
Муниципаль берэмлекнец муниципаJIь программасы максатларына hэм
(яисэ) муницитталь берэмлекнец социаль-икътисадый сэясете максатларына

ирешyнец

альтернатив механизмнары

сыйфатында,

муницип€lJIь

программаларга карамаган муниципаль берэмлекпер исэпкэ алынырга момкин,
шул исэtIтэн:
а) муниципаль берэмлек бюджеты акчалары исэбеннэн ташлам€Lлар аJIу
хокукына ия тyлэyчелэрге турыдан-туры: финанс ярдоменец субсидиялоре яисэ
башка рэвешлэре;
б) ташламаларга хокукы булган тyлэyчелорнец йоклэмэлэре буенча
муниципаJIь гарантиялэрне б"рy;
в) ташламаларга хокуклъ1 тyлэyчелэр эшчэнлеге олкэсенда норматив
щайга салуны hэм (яки) контроль-кyзэтчелек функциялэрен гамэлгэ ашыру
тэртибен камиллэштерy.

17. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялэу 1 октябрьгэ
кадэр башкарьiла haM yз эчена тубэндэгелорне ала:

- салым чыгьlмнарын бэялэу очен кYрсэткечлэр исемлеге

буенча

мэгълYмат;

- саJIым чыгымнарыныц максатчан характеристикаJIарына ирешy
(ирешмэу), муниципалЬ программа максатларына hэм (яки) социаJIь-

икътисадый сэясот Iонэлешлеренэ (максатларына) ирешyгэ саJIым чыгымыныц
кертеме турында ноти){(алэр тупланган язма ацлатма;
аларга ирешy очен нети)цэлерэк альтернатив механизмнар бупу
(булмау) турында токъдимнор,
- саJIыМ чыгымнарын сакЛау, аныкЛау (юк итY), яца саJIым чыгымнарын

-

билгелэу буенча токъдимнэр.

VIуниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу нэти}цэлэре
муниципаJIь берэмлекнец бюджет haM салым сэясэтенец топ юнелешлэрен
программаJIарны гамэлга
формалаштырганда, шулай ук муниципаль
ашыруныц нэтия{олелеген бэялэгандо исэпкэ алына,
18.

