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РЕШЕНИЕ
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КАРАР
№32

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Шәпши авыл
җирлегендә бюджет процессы турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм бюджет процессын җайлау
өлешендҽ Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 2003 елның 6 октябрендҽге
131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында» Федераль закон нигезендҽ, Биектау районы прокурорының
2021 елның 24 августындагы 02-08-03-2021 номерлы «Бюджет законнарын
бозуларны бетерү турында» тҽкъдиме нигезендҽ, «Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Шҽпши авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставының 87,
88 нче статьяларына таянып, Шҽпши авыл җирлеге Советы
КАРАР БИРДЕ:
1. Кушымтада бирелгҽн «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районының Шҽпши авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ Бюджет процессы
турында нигезлҽмҽне расларга.
2. Ҽлеге карарны авыл җирлегенең рҽсми стендларында, Биектау муниципаль
районының рҽсми сайтында http://vysokaya-gora.tatarstan.ru авыл җирлеклҽре
бүлегендҽ һҽм Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында:
http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белҽн бастырып чыгарырга (халыкка
җиткерергҽ).
3. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан (халыкка җиткергҽннҽн) соң үз
көченҽ керҽ.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам.
Совет рҽисе,
авыл җирлеге башлыгы

В.А.Беляков

Кушымта
«Расланды»
Татарстан
Республикасы
Биектау
муниципаль районы Шҽпши авыл
җирлеге Советының 27.09.2021 елның
№32 карары белҽн

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ШӘПШИ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНДӘ
БЮДЖЕТ ПРОЦЕССЫ ТУРЫНДА
НИГЕЗЛӘМӘ
1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр
1 статья. Әлеге Нигезләмәнең хокукый җайга салу предметы
Ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн Биектау муниципаль районының Шҽпши авыл җирлеге
муниципаль берҽмлегендҽ (алга таба - муниципаль берҽмлек) бюджет процессында
катнашучыларның составы һҽм аларның бюджет вҽкалҽтлҽре, муниципаль
берҽмлекнең җирле бюджеты (алга таба - җирле бюджет) проектын төзү, карау һҽм
раслау тҽртибе, җирле бюджетны үтҽү тҽртибе, җирле бюджет хисабын төзү, тышкы
тикшерү, карау һҽм раслау тҽртибе, шулай ук муниципаль финанс контроле
нигезлҽре билгелҽнҽ.
2 статья. Төшенчәләр һәм терминнар
Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган төшенчҽлҽр һҽм терминнар Россия
Федерациясе Бюджет кодексы һҽм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы
билгелҽгҽн мҽгънҽдҽ кулланыла.
2 бүлек. Бюджет процессында катнашучылар һәм аларның бюджет вәкаләтләре
3 статья. Муниципаль берәмлектә бюджет процессында катнашучылар
Муниципаль берҽмлектҽ бюджет процессында катнашучылар булып
түбҽндҽгелҽр тора:
1) муниципаль берҽмлек башлыгы Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районының Шҽпши авыл җирлеге башлыгы (алга таба - муниципаль
берҽмлек башлыгы);
2) муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районының Шҽпши авыл җирлеге Советы (алга таба муниципаль берҽмлек Советы);
3) Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Шҽпши авыл
җирлеге башкарма комитеты (алга таба - муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты);
4) җирле бюджетны төзүне һҽм үтҽүне оештыруны гамҽлгҽ ашыручы
муниципаль берҽмлек башкарма комитетының вазыйфаи заты Татарстан
Республикасы Биектау муниципаль районы Шҽпши авыл җирлеге башкарма

комитеты җитҽкчесе (алга таба - муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының
вазыйфаи заты);
5) муниципаль берҽмлекнең тышкы муниципаль финанс контроле органы
Биектау муниципаль районының Контроль-хисап палатасы (алга таба - контрольхисап органы);
6) бюджет акчаларының баш бүлүчелҽре (бүлүчелҽре);
7)
җирле
бюджет
керемнҽренең
баш
администраторлары
(администраторлары);
8)
җирле
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторлары (администраторлары);
9) бюджет акчаларын алучылар.
4 статья. Муниципаль берәмлек башлыгының бюджет вәкаләтләре
Муниципаль берҽмлек башлыгы:
1) муниципаль берҽмлек Уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль
берҽмлек Советы тарафыннан финанс һҽм бюджет мҽсьҽлҽлҽре буенча кабул ителгҽн
муниципаль хокукый актларга кул куя һҽм халыкка җиткерҽ;
2) Россия Федерациясенең бюджет законнары, муниципаль берҽмлек Уставы
һҽм муниципаль берҽмлекнең башка муниципаль хокукый актлары белҽн аңа
беркетелгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
5 статья. Муниципаль берәмлек Советының бюджет вәкаләтләре
Муниципаль берҽмлек Советы:
1) җирле бюджетны һҽм аның үтҽлеше турында еллык хисапны карый һҽм
раслый;
2) үткҽрелҽ торган тыңлаулар барышында һҽм депутат соратуларына бҽйле
рҽвештҽ җирле бюджет үтҽлешенең аерым мҽсьҽлҽлҽрен карау барышында
тикшереп тора;
3) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ
ашыра.
6 статья. Муниципаль берәмлек Башкарма комитетының бюджет
вәкаләтләре
Муниципаль берҽмлек башкарма комитеты:
1) җирле бюджет проектын төзүне тҽэмин итҽ һҽм аны кирҽкле материаллар
һҽм документлар белҽн муниципаль берҽмлек Советына раслауга кертҽ;
2) Россия Федерациясе Бюджет кодексында башкасы каралмаган булса,
бюджетара трансфертларны бүлү методикасын һҽм (яисҽ) бирү тҽртибен эшли һҽм
раслый;
3) җирле бюджетның үтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын төзүне тҽэмин итҽ;
4) муниципаль берҽмлек Советына раслауга җирле бюджет үтҽлеше турында
хисап тапшыра;
5) муниципаль бурыч белҽн идарҽ итүне тҽэмин итҽ;
6) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге

Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
7 статья. Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты вазыйфаи затының
бюджет вәкаләтләре
Муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының вазыйфаи заты:
1) җирле бюджет проектын төзи һҽм аны муниципаль берҽмлек Советына
кертү өчен кирҽкле документлар һҽм материаллар белҽн тапшыра;
2) җирле бюджетны үтҽүне оештыра;
3) бюджет хисаплылыгын төзү тҽртибен билгели;
4) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
8 статья. Контроль-хисап органының бюджет вәкаләтләре
Контроль-хисап органы:
1) тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыра;
2) бюджет акчаларыннан файдалануның экономиялелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген
билгелҽүгҽ юнҽлдерелгҽн эффективлылыкка аудит гамҽлгҽ ашыра;
3) җирле бюджет турындагы карарларга, Россия Федерациясе бюджет
законнарының башка муниципаль норматив хокукый актлары проектларына, шул
исҽптҽн
җирле
бюджет
күрсҽткечлҽренең
(параметрларының
һҽм
характеристикаларының) нигезлелегенҽ экспертиза үткҽрҽ;
4) муниципаль программаларга экспертиза ясый;
5) бюджет процессына анализ һҽм мониторинг ясый, шул исҽптҽн бюджет
процессында ачыкланган тайпылышларны бетерү һҽм Россия Федерациясе бюджет
законнарын камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерли;
6) бюджет чараларын баш урнаштыручылар, җирле бюджет керемнҽренең баш
администраторлары, җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш
администраторлары тарафыннан эчке финанс аудитын гамҽлҽ ашыруны
камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерли;
7) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
9 статья. Бюджет акчалары баш бүлүчеләрнең (бүлүчеләрнең) бюджет
вәкаләтләре
1. Бюджет акчаларының баш бүлүчесе:
1) расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары
нигезендҽ бюджет акчаларыннан файдалануның нҽтиҗҽлелеген, адреслылыгын һҽм
максатчан характерын тҽэмин итҽ;
2) аңа буйсынучы бүлүчелҽрнең һҽм бюджет акчаларын алучыларның
исемлеген төзи;

3) бюджет йөклҽмҽлҽренең һҽм бюджет ассигнованиелҽренең үзенҽ расланган
лимитлары чиклҽрендҽ башкарылырга тиешле чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып
бара;
4) җирле бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыра, бюджет
ассигнованиелҽрен нигезлҽүне төзи;
5) бюджет язмасын төзи, раслый һҽм алып бара, бюджет ассигнованиелҽрен,
бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын ведомство карамагындагы бүлүчелҽр һҽм бюджет
акчаларын алучылар буенча бүлҽ һҽм җирле бюджетның тиешле өлешен башкара;
6) бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын булдыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр
кертҽ;
7) җыелма бюджет язмасын формалаштыру һҽм үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр
кертҽ;
8) казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның
ведомство буйсынуындагы бюджет сметаларын раслау тҽртибен билгели;
9) муниципаль биремнҽрне төзи һҽм раслый;
10) максатчан билгелҽнештҽге бюджетара субсидиялҽрне, субвенциялҽрне һҽм
башка бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет
кодексында билгелҽнгҽн башка субсидиялҽрне һҽм бюджет инвестициялҽрен,
аларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн шартларны, максатларны һҽм тҽртипне алучылар
тарафыннан үтҽүне тҽэмин итҽ;
11) бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет хисабын төзи;
12) үзенҽ буйсынучы бюджет акчаларын алучыларның акчалата йөклҽмҽлҽре
буенча муниципаль берҽмлек исеменнҽн җавап бирҽ;
13) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
2. Бюджет чараларын бүлүче:
1) җирле бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыра;
2) бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын ведомство
буйсынуындагы күрсҽткечлҽр һҽм (яисҽ) бюджет акчаларын алучылар буенча бүлҽ
һҽм җирле бюджетның тиешле өлешен башкара;
3) бюджет акчаларын баш бүлүчегҽ бюджет язмасын формалаштыру һҽм
үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;
4) максатчан билгелҽнештҽге бюджетара субсидиялҽрне, субвенциялҽрне һҽм
башка бюджетара трансфертларны, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет
кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында билгелҽнгҽн башка
субсидиялҽр һҽм бюджет инвестициялҽрен алучылар тарафыннан аларны биргҽндҽ
билгелҽнгҽн шартларны, максатларны һҽм тҽртипне үтҽүне тҽэмин итҽ;
5) бюджет акчаларының тиешле баш идарҽчесе тарафыннан билгелҽнгҽн
очракта һҽм тҽртиптҽ бюджет акчаларының баш бүлүчесенең үз карамагында булган
аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
10 статья. Җирле бюджет керемнәренең баш администраторларының
(администраторларның) бюджет вәкаләтләре
1. Җирле бюджет керемнҽренең баш администраторы:

1) үзенҽ буйсынган җирле бюджет керемнҽренең администраторлары
исемлеген төзи;
2) урта сроклы финанс планын һҽм (яисҽ) җирле бюджет проектын төзү өчен
кирҽкле белешмҽлҽрне тапшыра;
3) касса планын төзү һҽм алып бару өчен белешмҽлҽр бирҽ;
4) җирле бюджет керемнҽренең баш администраторының бюджет хисабын
төзи һҽм тапшыра;
5) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽре
чыганаклары исемлеге нигезендҽ җирле бюджет керемнҽре чыганаклары реестрын
алып бара;
6) Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн мондый методикага
гомуми талҽплҽр нигезендҽ җирле бюджетка керемнҽр керүне фаразлау методикасын
раслый;
7) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
2. Җирле бюджет керемнҽре администраторы:
1) җирле бюджетка түлҽүлҽрне, алар буенча пеняларны һҽм штрафларны
исҽплҽүне, исҽпкҽ алуны һҽм исҽплҽп чыгаруның дөреслегенҽ, тулысынча һҽм үз
вакытында башкарылуына контрольне гамҽлгҽ ашыра;
2) җирле бюджетка түлҽүлҽр буенча бурыч, пенялар һҽм штрафлар түлҽтүне
гамҽлгҽ ашыра;
3) җирле бюджетка артык түлҽнгҽн (түлҽтелгҽн) түлҽүлҽрне, пеняларны һҽм
штрафларны, шулай ук мондый кире кайтаруны үз вакытында башкармаган өчен
процентларны һҽм артык түлҽтелгҽн суммага исҽплҽнгҽн процентларны кире
кайтару турында карар кабул итҽ һҽм Россия Федерациясе Финанс министрлыгы
билгелҽгҽн тҽртиптҽ кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыру өчен Федераль казначылык
органына йөклҽмҽ тапшыра;
4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түлҽүлҽрне исҽплҽү
(төгҽллҽштерү) турында карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык органына
хҽбҽрнамҽ тапшыра;
5) җирле бюджет керемнҽренең баш администраторы билгелҽгҽн очракта һҽм
тҽртиптҽ җирле бюджет керемнҽренең баш администраторына җирле бюджет
керемнҽренең тиешле баш администраторы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен
кирҽкле белешмҽлҽрне һҽм бюджет хисаплылыгын төзи һҽм тапшыра;
6) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр өчен физик һҽм юридик затлар
тарафыннан акча түлҽү өчен кирҽкле мҽгълүматны, шулай ук Россия Федерациясе
бюджет системасы бюджетлары керемнҽрен формалаштыру чыганаклары булган
башка түлҽүлҽрне «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында»
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртип
нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр турында дҽүлҽт мҽгълүмат системасына
тапшыра;
7) җирле бюджетка түлҽүлҽр буенча бурычларны түлҽтүгҽ өметсез дип тану
турында карар кабул итҽ;

8) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм (яисҽ) аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый
актларда билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
11 статья. Җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары баш
администраторларының (администраторларның) бюджет вәкаләтләре
1. Җирле
бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларының баш
администраторы:
1) аңа буйсынучы администраторларның җирле бюджет кытлыгын финанслау
чыганакларының исемлеклҽрен төзи;
2) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча кертемнҽрне һҽм
түлҽүлҽрне планлаштыра (фаразлый);
3) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын каплау өчен билгелҽнгҽн
ассигнованиелҽрнең адреслылыгын һҽм аның карамагына бүлеп бирелгҽн
акчалардан файдалануның максатчан характерын тҽэмин итҽ;
4) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының ведомство
администраторлары буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлҽ һҽм җирле бюджетның
тиешле өлешен башкара;
5)
җирле
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторының бюджет хисабын төзи;
6) Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн методикага гомуми
талҽплҽр нигезендҽ җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча
керемнҽр фаразлау методикасын раслый;
7) бюджет ассигнованиелҽрен нигезлҽүне төзи.
2. Җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы:
1) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча кертемнҽрне һҽм
түлҽүлҽрне планлаштыра (фаразлый);
2) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының җирле бюджетка
керүенең тулылыгын һҽм үз вакытында башкарылуын контрольдҽ тота;
3) җирле бюджетка кертемнҽрне һҽм җирле бюджет кытлыгын финанслау
чыганаклары буенча җирле бюджеттан түлҽүлҽрне тҽэмин итҽ;
4) бюджет хисабын төзи һҽм тапшыра;
5) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының тиешле баш
администраторы тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ үз карамагында
булган
җирле
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторының аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра;
6) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
12 статья. Бюджет акчаларын алучының бюджет вәкаләтләре
Бюджет чараларын алучы:
1) бюджет сметасын төзи һҽм үти;

2) бюджет йөклҽмҽлҽренең һҽм (яисҽ) бюджет ассигнованиелҽренең
җиткерелгҽн лимитлары чиклҽрендҽ бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул итҽ һҽм (яисҽ) үти;
3) үзенҽ каралган бюджет ассигнованиелҽренең нҽтиҗҽлелеген, максатчан
файдаланылуын тҽэмин итҽ;
4) бюджет чараларын тиешле баш бүлүчегҽ (бүлүчегҽ) бюджет язмасын
үзгҽртү буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;
5) бюджет исҽбен алып бара (бюджет исҽбен алып баруны тҽэмин итҽ);
6) бюджет хисабын төзи (бюджет хисаплылыгын булдыруны тҽэмин итҽ) һҽм
бюджет акчаларын алучының бюджет хисаплылыгын тиешле баш бүлүчегҽ
(бүлүчегҽ) тапшыра;
7) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган Россия Федерациясе
Бюджет кодексында, Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, ҽлеге
Нигезлҽмҽдҽ һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн бүтҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
3 бүлек. Җирле бюджет проектын төзү
13 статья. Җирле бюджет проектын төзү тәртибе һәм сроклары
1. Җирле бюджет проекты чыгым йөклҽмҽлҽрен финанс белҽн тҽэмин итү
максатларында муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразы
нигезендҽ төзелҽ.
2. Җирле бюджет проекты Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм ҽлеге
Нигезлҽмҽ нигезендҽ муниципаль берҽмлек башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ
төзелҽ.
3. Җирле бюджет проекты муниципаль берҽмлек Советының җирле бюджет
турындагы карары белҽн өч елга - чираттагы финанс елына һҽм план чорына
раслана.
4. Җирле бюджет проектын төзү - муниципаль берҽмлек башкарма
комитетының аерым бер өстенлеге. Җирле бюджет проектын турыдан-туры төзүне
муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының вазыйфаи заты башкара.
5. Җирле бюджет проектын төзү тҽртибе һҽм сроклары муниципаль берҽмлек
Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.
14 статья. Җирле бюджет проектын төзү өчен кирәкле белешмәләр
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль берҽмлек бюджеты
проектын төзү түбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ:
- Россия Федерациясендҽ бюджет сҽясҽтен (бюджет сҽясҽтенҽ талҽплҽр)
билгели торган Россия Федерациясе Федераль Собраниесенҽ Россия Федерациясе
Президенты юлламасы нигезлҽмҽлҽре;
- Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
Советына юлламасы;
- муниципаль берҽмлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре;
- муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый үсешен фаразлау;
- озак сроклы чорга муниципаль берҽмлекнең бюджет фаразына (бюджет
фаразы проекты, бюджет фаразына үзгҽрешлҽр проекты);
- муниципаль программаларга (муниципаль программалар проектларына,

муниципаль программалар проектларына).
2. Җирле бюджет проектын үз вакытында һҽм сыйфатлы төзү максатларында
муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының вазыйфаи заты муниципаль берҽмлек
Башкарма комитетының башка вазыйфаи затларыннан, шулай ук җирле үзидарҽнең
башка органнарыннан кирҽкле белешмҽлҽр алырга хокуклы.
15 статья. Муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразы
1. Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразы ел саен өч
елдан ким булмаган чорга муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн
тҽртиптҽ ҽзерлҽнҽ.
Муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразын эшлҽү
муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының вҽкалҽтле органы (вазыйфаи заты)
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
2. Социаль-икътисадый үсеш фаразы муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты тарафыннан җирле бюджет проектын муниципаль берҽмлек Советына
кертү турында карар кабул ителү белҽн бер үк вакытта хуплана.
3. Җирле бюджет проектын төзү яисҽ карау барышында муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразын үзгҽртү җирле бюджет проектының
төп характеристикаларын үзгҽртүгҽ китерҽ.
16 статья. Озак сроклы бюджет планлаштыруы
1. Озак сроклы бюджет планлаштыруы муниципаль берҽмлекнең озак сроклы
чорга бюджет фаразын формалаштыру юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
2. Озак сроклы чорга муниципаль берҽмлекнең бюджет фаразы муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразы нигезендҽ һҽр өч ел саен алты елга
һҽм аннан да күбрҽк елга ҽзерлҽнҽ.
Озак сроклы чорга бюджет фаразы, тиешле чорга муниципаль берҽмлекнең
социаль-икътисадый үсеш фаразын һҽм җирле бюджет турында муниципаль
берҽмлек Советының кабул ителгҽн карарын, аның гамҽлдҽ булу чорын озайтмыйча,
үзгҽртергҽ мөмкин.
3. Муниципаль берҽмлекнең озак сроклы чорга бюджет фаразын эшлҽү һҽм
раслау, гамҽлдҽ булу чоры тҽртибе, шулай ук аның составына һҽм эчтҽлегенҽ карата
талҽплҽр, Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм Татарстан Республикасы
Бюджет кодексы талҽплҽрен үтҽгҽн килеш, муниципаль берҽмлекнең Башкарма
комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Озак сроклы чорга муниципаль берҽмлекнең бюджет фаразы (бюджет
фаразы проекты, бюджет фаразына үзгҽрешлҽр проекты) муниципаль берҽмлек
Советының җирле бюджет турындагы карар проекты белҽн бер үк вакытта
тапшырыла (муниципаль программаларны финанс белҽн тҽэмин итү
күрсҽткечлҽреннҽн тыш).
5. Муниципаль берҽмлекнең озак сроклы чорга бюджет фаразы (бюджет
фаразын үзгҽртү) муниципаль берҽмлек Советының җирле бюдет турындагы карары
рҽсми басылып чыккан көннҽн алып ике айдан артмаган срокта муниципаль
берҽмлек Башкарма комитеты тарафыннан раслана (расланалар).

17 статья. Җирле бюджет керемнәрен фаразлау
1. Җирле бюджет керемнҽре муниципаль берҽмлек Советына җирле бюджет
турында карар проектын кертү көненҽ гамҽлдҽ булган муниципаль берҽмлекнең
социаль-икътисадый үсеше фаразы, шулай ук күрсҽтелгҽн датага кабул ителгҽн һҽм
чираттагы финанс елында һҽм план чорында үз көченҽ керҽ торган Россия
Федерациясенең салымнар һҽм җыемнар турындагы законнары һҽм бюджет
законнары, Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
җирле бюджетның салым булмаган керемнҽрен билгели торган муниципаль
берҽмлек Советы карарлары нигезендҽ фаразлана.
2. Җирле бюджет керемнҽренең гомуми күлҽмен үзгҽртүгҽ китерҽ торган һҽм
җирле бюджет турында карар проекты муниципаль берҽмлек Советына карау өчен
кертелгҽннҽн соң кабул ителгҽн федераль законнар, Татарстан Республикасы
законнары, муниципаль берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле органнары карарлары
нигезлҽмҽлҽре агымдагы финанс елында җирле бюджетка агымдагы финанс елына
һҽм план чорына үзгҽрешлҽр керткҽндҽ агымдагы финанс елы күрсҽткечлҽре
өлешендҽ исҽпкҽ алына.
18 статья. Бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру
Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру, Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 1742 статьясында билгелҽнгҽн үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып,
муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгели торган методика тҽртибендҽ һҽм
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
19 статья. Салым чыгымнарының исемлеге һәм аларны бәяләү
1. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары исемлеге муниципаль
берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ, муниципаль программалар һҽм
аларның структур элементлары, шулай ук муниципаль программаларга карамый
торган эшчҽнлек юнҽлешлҽре киселешендҽ төзелҽ.
2. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү, Россия Федерациясе
Хөкүмҽте билгелҽгҽн гомуми талҽплҽрне үтҽп, муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ ел саен гамҽлгҽ ашырыла.
Күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре муниципаль берҽмлекнең бюджет һҽм салым
сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль
программаларны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.
20 статья. Муниципаль программалар
1. Муниципаль программалар муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты
тарафыннан раслана.
2. Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыру сроклары муниципаль
берҽмлек Башкарма комитеты тарафыннан үзе билгели торган тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
3. Муниципаль программалар эшлҽү һҽм аларны төзү, гамҽлгҽ ашыру турында
карарлар кабул итү тҽртибе муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының
муниципаль норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ.
Чираттагы финанс елыннан башлап гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган
муниципаль программалар, шулай ук элек расланган муниципаль программаларга
үзгҽрешлҽр муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн срокларда

расланырга тиеш. Муниципаль берҽмлек Советы муниципаль программалар
проектларын һҽм аларга үзгҽрешлҽр кертү турындагы тҽкъдимнҽрне карауны
муниципаль берҽмлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырырга хокуклы.
Муниципаль программалар җирле бюджет турындагы карарга үз көченҽ
кергҽн көннҽн алып өч айдан да соңга калмыйча туры китерелергҽ тиеш.
4. Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ
бюджет ассигнованиелҽре күлҽме муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының
программаны раслаган муниципаль норматив хокукый акты нигезендҽ җирле
бюджет чыгымнарының һҽр программага тиешле максатчан статьясы буенча җирле
бюджет турындагы карар белҽн раслана.
5. Һҽр муниципаль программа буенча ел саен аны гамҽлгҽ ашыруның
нҽтиҗҽлелегенҽ бҽя бирелҽ. Күрсҽтелгҽн бҽялҽүне үткҽрү тҽртибе һҽм аның
критерийлары муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.
Күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты тарафыннан элек расланган муниципаль программаның чираттагы финанс
елыннан башлап туктату яисҽ үзгҽртү кирҽклеге турында, шул исҽптҽн муниципаль
программаны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн тҽэмин итүгҽ бюджет
ассигнованиелҽре күлҽмен үзгҽртү кирҽклеге хакында карар кабул ителергҽ мөмкин.
21 статья. Ведомство максатчан программалары
Җирле бюджетта ведомство максатчан программаларын гамҽлгҽ ашыруга
бюджет ассигнованиелҽре күздҽ тотылырга мөмкин, аларны эшлҽү, раслау һҽм
гамҽлгҽ ашыру муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
22 статья. Муниципаль берәмлек Башкарма комитетының резерв фонды
1. Җирле бюджетның чыгым өлешендҽ муниципаль берҽмлек Башкарма
комитетының резерв фондын булдыру күздҽ тотыла.
2. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының резерв фонды күлҽме җирле
бюджет турындагы карар белҽн билгелҽнҽ һҽм күрсҽтелгҽн карар белҽн расланган
җирле бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменең 3 процентыннан арта алмый.
3. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының җирле бюджет составында
каралган резерв фондының бюджет ассигнованиелҽреннҽн файдалану тҽртибе
муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының резерв фондының бюджет
ассигнованиелҽреннҽн файдалану турында хисап җирле бюджет үтҽлеше хакындагы
еллык хисапка кушымта итеп бирелҽ.
4 бүлек. Җирле бюджетны карау һәм раслау
23 статья. Җирле бюджет турындагы карарның эчтәлеге
1. Җирле бюджет турындагы карарда җирле бюджетның җирле бюджет
керемнҽренең гомуми күлҽме, җирле бюджет чыгымнарының гомуми күлҽме, җирле
бюджет дефициты (профициты), шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексында,
Татарстан Республикасы Бюджет кодексында, муниципаль берҽмлек Советы

карарларында билгелҽнгҽн башка күрсҽткечлҽр (җирле бюджет турындагы карардан
тыш) кергҽн төп характеристикаларны үз эченҽ алырга тиеш.
2. Җирле бюджет турындагы карар белҽн раслана:
1) җирле бюджет керемнҽренең баш администраторлары исемлеге;
2)
җирле
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторлары исемлеге;
3) бюджет ассигнованиелҽрен чыгым төрлҽренең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре,
максатчан статьялары, төркемнҽре (төркемнҽр һҽм төркемчҽлҽр) буенча бүлү яисҽ
чыгым төрлҽренең бүлеклҽре, бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары (муниципаль)
программалар һҽм эшчҽнлекнең программасыз юнҽлешлҽре), төркемнҽре
(төркемнҽр һҽм төркемчҽлҽр) буенча бүлү һҽм (яки) чираттагы финанс елына
(чираттагы финанс елына һҽм план чорына) җирле бюджет чыгымнары
классификациясенең чыгым төрлҽренең максатчан статьялары (муниципаль)
программалар һҽм эшчҽнлекнең программасыз юнҽлешлҽре), төркемнҽре
(төркемнҽр һҽм төркемчҽлҽр), шулай ук җирле бюджет чыгымнары классификациясе
бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре буенча бүлү;
4) чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет чыгымнарының
ведомство структурасы;
5) гавами норматив йөклҽмҽлҽрне үтҽүгҽ юнҽлдерелҽ торган бюджет
ассигнованиелҽренең гомуми күлҽме;
6) чираттагы финанс елында һҽм план чорында Россия Федерациясе бюджет
системасының башка бюджетларына бирелҽ торган бюджетара трансфертлар
күлҽме;
7) план чорының беренче елына шартлы раслана торган (расланган)
чыгымнарның гомуми күлҽме җирле бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменең 2,5
процентыннан ким булмаган күлҽмдҽ (максатчан билгелҽнешкҽ ия Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан бюджетара
трансфертлар исҽбеннҽн каралган бюджетның чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), план
чорының икенче елында җирле бюджет чыгымнарының гомуми күлҽменең кимендҽ
5 проценты күлҽмендҽ (максатчан билгелҽнешкҽ ия Россия Федерациясе бюджет
системасының башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбеннҽн
каралган җирле бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча);
8) чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет кытлыгын
финанслау чыганаклары;
9) чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган
агымдагы елның 1 гыйнварына, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча
бурычның иң югары чиген күрсҽтеп, муниципаль эчке бурычның югары чиге һҽм
(яисҽ) муниципаль тышкы бурычның югары чиге;
10) муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының резерв фонды күлҽме;
11) муниципаль берҽмлек Советы билгелҽгҽн җирле бюджетның башка
күрсҽткечлҽре.

24 статья. Җирле бюджет турында карар проектын муниципаль берәмлек
Советы каравына кертү
1. Җирле бюджет турында карар проекты муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты тарафыннан муниципаль берҽмлек Советы каравына агымдагы елның 15
ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча кертелҽ.
2. Җирле бюджет турындагы карар проекты белҽн бергҽ муниципаль берҽмлек
Советына түбҽндҽгелҽр тапшырыла:
1) муниципаль берҽмлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре;
2) агымдагы финанс елының узган чорына муниципаль берҽмлекнең социальикътисадый үсешенҽ якынча йомгаклар һҽм агымдагы финанс елында муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый үсешенең көтелҽ торган нҽтиҗҽлҽре;
3) муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразы;
4) чираттагы финанс елына һҽм план чорына төп характеристикалар фаразы
(җирле бюджет керемнҽренең гомуми күлҽме, җирле бюджет чыгымнарының
гомуми күлҽме, җирле бюджет дефициты (профициты);
5) җирле бюджет проектына аңлатма язуы;
6) бюджетара трансфертларны бүлү методикалары (методикалар проектлары)
һҽм исҽплҽре;
7) чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҽ торган
агымдагы елның 1 гыйнварына муниципаль эчке бурычның югары чиге һҽм (яисҽ)
муниципаль тышкы бурычның югары чиге;
8) агымдагы финанс елына җирле бюджетның көтелгҽн үтҽлешен бҽялҽү;
9) муниципаль берҽмлек Советы, тышкы муниципаль финанс контроле
органнары тарафыннан тҽкъдим ителгҽн күрсҽтелгҽн органнарның бюджет
сметалары проектлары, күрсҽтелгҽн бюджет сметаларына карата финанс органы
белҽн каршылыклар барлыкка килгҽн очракта бирелҽ торган;
10) җирле бюджет керемнҽре чыганаклары реестрлары;
11) муниципаль программалар паспорты (күрсҽтелгҽн паспортларга
үзгҽрешлҽр проектлары);
12) башка документлар һҽм материаллар.
3. Җирле бюджет турында карар проекты, тапшырылган документлар һҽм
материаллар составы ҽлеге статьяның 2 өлеше талҽплҽренҽ туры килмҽсҽ,
муниципаль берҽмлек Башкарма комитетына эшлҽп бетерүгҽ кайтарылырга тиеш.
25 статья. Җирле бюджет турында карар проекты буенча гавами
тыңлаулар
1. Муниципаль берҽмлек Советы утырышында җирле бюджет турында карар
проекты каралганчы муниципаль берҽмлек Уставында һҽм муниципаль берҽмлек
Советының тиешле карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ күрсҽтелгҽн проектны
гавами тыңлаулар уздырыла.
2. Гавами тыңлаулар йомгаклары буенча җирле бюджет турында карар
проекты буенча тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр төзелҽ, алар муниципаль берҽмлек
Башкарма комитетына җибҽрелҽ һҽм җирле бюджет турында карар проектын карау
алдыннан муниципаль берҽмлек Советы игътибарына җиткерелҽ.

26 статья. Җирле бюджет турындагы карар проектын карау һәм аны
раслау тәртибе
1. Җирле бюджет турында карар проектын карау ҽлеге Нигезлҽмҽ һҽм
Муниципаль берҽмлек Советы регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Җирле бюджет турындагы карар проекты муниципаль берҽмлек Советына
кертелгҽн көннҽн алып бер эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча, муниципаль берҽмлек
Советы рҽисе аны экспертиза уздыру өчен контроль-хисап органына, муниципаль
берҽмлек Советы депутатларына, шулай ук искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр кертү өчен
хокук иҗат инициативасының башка субъектларына җибҽрҽ.
3. Контроль-хисап органы җирле бюджет турындагы карар проекты
муниципаль берҽмлек Советына кертелгҽн көннҽн алып 3 календарь көннҽн дҽ соңга
калмыйча күрсҽтелгҽн проектка анализ ясый, муниципаль берҽмлек Советына җирле
бюджет турында карар проектын кабул итү яисҽ кире кагу турында бҽялҽмҽ, шулай
ук булган очракта - җирле бюджет турында карар проектына төзҽтмҽлҽр ҽзерли һҽм
җибҽрҽ.
4. Муниципаль берҽмлек Советы депутатлары, хокук иҗат инициативасы
субъектлары муниципаль берҽмлек Советына җирле бюджет турындагы карар
проекты кергҽн көннҽн 10 календарь көннҽн дҽ соңга калмыйча күрсҽтелгҽн
проектны карыйлар һҽм муниципаль берҽмлек Советына кисҽтүлҽр һҽм тҽкъдимнҽр
юллыйлар.
5. Гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре, контроль-хисап органы бҽялҽмҽсе,
муниципаль берҽмлек Советы депутатларының һҽм хокук иҗат инициативасының
башка субъектларының искҽрмҽлҽре һҽм тҽкъдимнҽре муниципаль берҽмлек Советы
тарафыннан җирле бюджет турында карар проекты муниципаль берҽмлек Советына
кертелгҽн көннҽн алып 30 календарь көннҽн дҽ соңга калмыйча карала.
Ҽлеге өлешнең беренче абзацында күрсҽтелгҽн документларны карау
нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль берҽмлек Советы җирле бюджет турында карар
проектын карарга яисҽ аны кире кагарга һҽм муниципаль берҽмлек Башкарма
комитетына эшлҽп бетерергҽ кайтарырга карарын кабул итҽ. Җирле бюджет турында
карар проектын кире кагу турында карарда ҽлеге проектка төзҽтмҽлҽр булырга тиеш.
6. Җирле бюджет турында карар проекты муниципаль берҽмлек Советы
тарафыннан ҽлеге проект муниципаль берҽмлек Советына ике укылышта кертелгҽн
көннҽн алып 10 календарь көннҽн дҽ соңга калмыйча карала.
7. Җирле бюджетның төп характеристикаларын карау беренче укылыш
предметы булып тора:
1) җирле бюджет керемнҽренең фаразлана торган гомуми күлҽме;
2) җирле бюджет чыгымнарының гомуми күлҽме;
3) чираттагы финанс елы ахырына муниципаль бурычның югары чиге;
4) җирле бюджет кытлыгы (профициты).
Муниципаль берҽмлек Советы тарафыннан җирле бюджет турындагы карар
проектын беренче укылышта караганда шулай ук аның концепциясе, муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразы һҽм муниципаль берҽмлекнең
бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽре турында фикер алышалар.
8. Муниципаль берҽмлек Советының беренче укылышы нҽтиҗҽлҽре буенча
җирле бюджетның төп характеристикаларын раслау яисҽ җирле бюджет турындагы
карар проектын кире кагу турында карар кабул ителҽ.

Җирле бюджет турындагы карар проекты беренче укылышта кире кагылган
очракта, муниципаль берҽмлек Советы күрсҽтелгҽн проектны муниципаль берҽмлек
Башкарма комитетына эшлҽп бетерүгҽ тапшыра.
Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты 10 календарь көн эчендҽ җирле
бюджет турында карар проектын эшлҽп бетерҽ һҽм аны беренче укылышта кабул итү
өчен муниципаль берҽмлек Советына җибҽрҽ.
9. Җирле бюджет турында карар проекты буенча каршылыклар килеп чыккан
очракта, муниципаль берҽмлек Советы рҽисе килештерү комиссиясе төзергҽ
мөмкин, аның составы һҽм эш тҽртибе муниципаль берҽмлек Советы тарафыннан
билгелҽнҽ.
10. Җирле бюджет турында карар проектын икенче укылышта карау предметы
булып тулаем күрсҽтелгҽн проект һҽм аңа кушымталарның барысы да тора.
11. Җирле бюджет турында карар муниципаль берҽмлек Советы тарафыннан
агымдагы финанс елының 15 декабреннҽн соңга калмыйча тҽмам кабул ителергҽ
тиеш.
12. Муниципаль берҽмлек Советы тарафыннан кабул ителгҽн җирле бюджет
турындагы карар имза салу һҽм халыкка җиткерү өчен муниципаль берҽмлек
башлыгына җибҽрелҽ.
13. Җирле бюджет турындагы карар муниципаль берҽмлек Уставында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ имзаланганнан соң 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми
рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш.
14. Җирле бюджет турындагы карар 1 гыйнвардан үз көченҽ керҽ һҽм
чираттагы финанс елының 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була.
Җирле бюджет турындагы карар агымдагы финанс елы башыннан үз көченҽ
кермҽгҽн очракта, җирле бюджет белҽн вакытлыча идарҽ итү Россия Федерациясе
Бюджет кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
27 статья. Җирле бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертү тәртибе
1. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты күрсҽтелгҽн карарны хокукый
җайга салу предметы булган барлык мҽсьҽлҽлҽр буенча җирле бюджет турындагы
карарга үзгҽрешлҽр кертү турында карар проектын эшлҽүне тҽэмин итҽ һҽм аны
муниципаль берҽмлек Советына тапшыра.
2. Җирле бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү турында карар
проектын турыдан-туры эшлҽүне муниципаль берҽмлек Башкарма комитетының
вазыйфаи заты башкара.
3. Җирле бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү турындагы карар
проектын карау һҽм раслау муниципаль берҽмлек Советы Регламентында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Муниципаль берҽмлек Советының җирле бюджет турындагы карарга
үзгҽрешлҽр кертү турындагы карары муниципаль берҽмлек Уставында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ имзаланганнан соң 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ басылып
чыгарга тиеш.

5 бүлек. Җирле бюджетны үтәү
28 статья. Җирле бюджетны үтәү нигезләре
1. Җирле бюджетны үтҽү муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты
тарафыннан тҽэмин ителҽ.
2. Җирле бюджетны үтҽүне оештыру муниципаль берҽмлек Башкарма
комитетының вазыйфаи затына йөклҽнҽ.
3. Җирле бюджетны үтҽү җыелма бюджет язмасы һҽм касса планы нигезендҽ
оештырыла.
4. Җирле бюджет касса бердҽмлеге һҽм чыгымнарның ведомстволылык
нигезендҽ башкарыла.
5. Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары үтҽлешенҽ казначылык
хезмҽте күрсҽтү Федераль казначылык тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
29 статья. Җыелма бюджет язмасы
1. Җыелма бюджет язмасын төзү һҽм алып бару тҽртибе муниципаль берҽмлек
җирлекнең финанс органы тарафыннан билгелҽнҽ.
2. Җыелма бюджет язмасын раслау һҽм аңа үзгҽрешлҽр кертү финанс органы
җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Җыелма бюджет язмасының расланган күрсҽткечлҽре җирле бюджет
турындагы карарга туры килергҽ тиеш.
3. Җирле бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр кертү турында карар кабул
ителгҽн очракта, финанс органы җитҽкчесе җыелма бюджет язмасына тиешле
үзгҽрешлҽрне раслый.
Җыелма бюджет язмасына Россия Федерациясе Бюджет кодексының 217
статьясындагы 3 пунктында каралган очракларда җирле бюджет турындагы карарга
үзгҽрешлҽр кертмичҽ, финанс органы җитҽкчесе карарлары нигезендҽ үзгҽрешлҽр
кертелергҽ мөмкин.
4. Чыгымнар буенча җыелма бюджет язмасының расланган күрсҽткечлҽре
бюджет акчаларын төп бүлүчелҽргҽ, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 190
һҽм 191 статьяларында каралган очраклардан тыш, чираттагы финанс елы башына
кадҽр җиткерелҽ.
30 статья. Касса планы
1. Җирлекнең финанс органы касса планын төзү һҽм алып бару тҽртибен,
шулай ук бюджет акчаларын баш бүлүчелҽр, җирле бюджет керемнҽренең баш
администраторлары, җирле бюджет дефицитын финанслау чыганакларының төп
администраторлары тарафыннан касса планын төзү һҽм алып бару өчен кирҽкле
белешмҽлҽрне тапшыру составын һҽм срокларын билгели.
2. Касса планын төзү һҽм алып бару муниципаль берҽмлек Башкарма
комитетының вазыйфаи заты тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
31 статья. Керемнәр һәм чыгымнар буенча җирле бюджетны үтәү
1. Керемнҽр буенча җирле бюджетны үтҽү Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясе һҽм Татарстан

Республикасы бюджет законнары, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
2. Җирле бюджетны чыгымнар буенча үтҽү, Россия Федерациясе Бюджет
кодексы талҽплҽрен үтҽп, җирлекнең финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
32 статья. Бюджет язмасы
1. Төп бүлүчелҽрнең (бүлүчелҽрнең) бюджет язмаларын төзү һҽм алып бару
тҽртибе, аларга үзгҽрешлҽр кертүне дҽ кертеп, җирлекнең финанс органы
тарафыннан билгелҽнҽ.
Бюджет язмаларын төзү һҽм алып бару тҽртибе бюджет акчаларын баш
бүлүченең (бүлүченең) чыгымнар төрлҽренең төркемчҽлҽре (төркемчҽлҽре һҽм
элементлары) буенча бюджет йөклҽмҽлҽренең раслана торган лимитларын
детальлҽштерүне гамҽлгҽ ашыру хокукын яисҽ бурычын билгелҽргҽ мөмкин.
2. Бюджет акчаларын баш бүлүчелҽрнең бюджет язмалары җыелма бюджет
язмасы белҽн расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм финанс органы раслаган
бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары нигезендҽ төзелҽ.
Бюджет акчаларын бүлүчелҽрнең бюджет язмалары бюджет ассигнованиелҽре
һҽм бюджет йөклҽмҽлҽренең аларга җиткерелгҽн лимитлары нигезендҽ төзелҽ.
3. Бюджет язмасын раслау һҽм аңа үзгҽрешлҽр кертү бюджет акчаларын баш
бүлүче (бүлүче) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
4. Җыелма бюджет язмасы күрсҽткечлҽре нигезендҽ бюджет акчалары баш
бүлүче чыгымнары буенча бюджет язмасы белҽн расланган күрсҽткечлҽрне үзгҽртү,
җыелма бюджет язмасына тиешле үзгҽрешлҽр кертмичҽ рөхсҽт ителми.
Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсҽткечлҽре нигезендҽ
бюджет акчалары бүлүченең чыгымнары буенча бюджет язмасы белҽн расланган
күрсҽткечлҽрне бюджет акчалары баш бүлүченең бюджет язмасына тиешле
үзгҽрешлҽр кертмичҽ үзгҽртү рөхсҽт ителми.
33 статья. Җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча
җирле бюджетны үтәү
1. Җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет үтҽлеше
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ җирлекнең финанс
органы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирле бюджетның бердҽм счетындагы
акчаларның каган өлеше белҽн идарҽ итү операциялҽреннҽн тыш, җыелма бюджет
язмасы нигезендҽ җирле бюджет дефицитын финанслау чыганаклары баш
администраторлары, администраторлары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
2. Җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет
ассигнованиелҽре исҽбеннҽн үтҽлергҽ тиешле акчалата йөклҽмҽлҽр өчен түлҽүне
санкциялҽү муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
34 статья. Шәхси счетлар
1. Җирле бюджет керемнҽре администраторларының операциялҽрен исҽпкҽ
алу аның тарафыннан Федераль казначылыкта ачыла торган шҽхси счетларда
башкарыла.

2. Җирле бюджетны үтҽү операциялҽрен исҽпкҽ алу финанс органында ачыла
торган шҽхси счетларда Федераль казначылыкта финанс органына ачыла торган
шҽхси счетларда, ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн очраклардан тыш, башкарыла.
3. Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җирле бюджетлар акчаларын
алучылар вакытлы карамагына керҽ торган һҽм Россия Федерациясе Хөкүмҽте
билгелҽгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ кире кайтарылырга яисҽ күчерелергҽ тиешле
акчалар белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу финанс органында аларга ачкан шҽхси
счетларда башкарыла.
4. Муниципаль бюджет учреждениелҽре һҽм муниципаль автоном
учреждениелҽр акчалары белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу, федераль законнарда
билгелҽнгҽн очраклардан тыш, финанс органнарында аларга ачыла торган шҽхси
счетларда башкарыла.
5. Бюджет процессында катнашучы булмаган юридик затлар акчалары, җирле
бюджеттан бирелгҽн акчалар финанс белҽн тҽэмин итү чыганагы булган бюджет һҽм
автоном учреждениелҽр белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу, федераль законнарда
билгелҽнгҽн очраклардан тыш, финанс органында аларга ачыла торган шҽхси
счетларда башкарыла.
6. Федераль казначылыкта, Россия Федерациясе бюджеттан тыш дҽүлҽт
фонды белҽн идарҽ итү органында, Татарстан Республикасы (муниципаль берҽмлек)
финанс органында шҽхси счетларны ачу һҽм алып бару Федераль казначылык
тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ Федераль казначылык, Россия
Федерациясе бюджеттан тыш дҽүлҽт фонды белҽн идарҽ итү органы, Татарстан
Республикасы (муниципаль берҽмлек) тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
35 статья. Бюджет сметасы
1. Казна учреждениесенең бюджет сметасы Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы билгелҽгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ казна учреждениесе
буйсынган бюджет акчалары баш бүлүчесе билгелҽгҽн тҽртиптҽ төзелҽ, раслана һҽм
алып барыла.
Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы
җирле үзидарҽ органы булган казна учреждениесенең бюджет сметасы ҽлеге орган
җитҽкчесе яисҽ ҽлеге орган исеменнҽн Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш итҽргҽ вҽкалҽтле башка зат тарафыннан раслана.
2. Казна учреждениесенең бюджет сметасының расланган күрсҽткечлҽре казна
учреждениесе функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча бюджет йөклҽмҽлҽрен кабул
итүгҽ һҽм (яисҽ) үтҽүгҽ аңа кадҽр җиткерелгҽн лимитларга туры килергҽ тиеш.
Казна учреждениесенең бюджет сметасы муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин
итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алулар планнарын төзегҽндҽ
каралган муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
күрсҽтүлҽр сатып алуларны сатып алуга бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары
чиклҽрендҽ раслана торган товарлар, эшлҽр, хезмҽтлҽр сатып алуга бюджет
йөклҽмҽлҽре күлҽмнҽрен исҽпкҽ алып төзелҽ.
Казна учреждениесенең бюджет сметасында казна учреждениесенең бюджет
сметасын төзү һҽм алып бару тҽртибендҽ каралган башка күрсҽткечлҽр өстҽмҽ
рҽвештҽ расланырга тиеш.

Җитҽкчесенҽ аны раслау хокукы бирелгҽн казна учреждениесенең бюджет
сметасы күрсҽткечлҽре, казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау тҽртибе
нигезендҽ, чыгымнар төрлҽренең элементлары (төркемчҽлҽр һҽм элементлар)
кодлары буенча бюджет йөклҽмҽлҽренең җиткерелгҽн лимитлары чиклҽрендҽ, шулай
ук бюджет йөклҽмҽлҽренең җиткерелгҽн лимитлары чиклҽрендҽ дҽүлҽт идарҽсе
секторының тиешле төркемнҽр (статьялар) операциялҽре классификациясе кодлары
буенча өстҽмҽ рҽвештҽ детальлҽштерелергҽ мөмкин.
36 статья. Финанслауның иң чик күләмнәре
1. Җирлекнең финанс органы билгелҽгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ чыгымнар
буенча җирле бюджетны үтҽүне оештырганда баш бүлүчелҽргҽ, бүлүчелҽргҽ һҽм
бюджет акчаларын алучыларга агымдагы финанс елының тиешле чорында акчалата
йөклҽмҽлҽр өчен түлҽүнең иң чик күлҽмен (финанслауның иң чик күлҽмнҽрен)
раслау һҽм җиткерү күздҽ тотылырга мөмкин.
2. Финанслауның иң чик күлҽмнҽре тулаем алганда баш бүлүчегҽ, бүлүчегҽ
һҽм бюджет акчаларын алучыларга карата баш бүлүчелҽрне, бүлүчелҽрне һҽм
бюджет акчаларын алучыларны финанслауга заявкалар нигезендҽ ай саен яисҽ
квартал саен яисҽ агымдагы финанс елы башыннан үсҽ барган нҽтиҗҽ белҽн
билгелҽнҽ.
37 статья. Җирле бюджетны үтәгәндә җирле бюджет турындагы карар
белән расланган керемнәрдән тыш алынган керемнәрдән файдалану
1. Җирле бюджет турындагы карар белҽн расланган керемнҽрнең гомуми
күлҽменнҽн тыш җирле бюджетны үтҽгҽндҽ фактта алынган керемнҽр Җирлекнең
финанс органы
тарафыннан, җирле бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр
кертмичҽ, муниципаль алынмаларны билҽүгҽ, муниципаль бурычны каплауга, шулай
ук Россия Федерациясе Бюджет кодексының 217 статьясындагы 3 пунктында
каралган күлҽмдҽ бюджет ассигнованиелҽре үтҽлешенҽ каралган күлҽмдҽ бюджет
ассигнованиелҽре җитмҽгҽн очракта, муниципаль берҽмлекнең гавами норматив
йөклҽмҽлҽрен үтҽүгҽ җибҽрелергҽ мөмкин.
2. Максатчан билгелҽнешле (аларны бирү турында хҽбҽрнамҽ алган очракта)
субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка бюджетара трансфертлар, шул исҽптҽн Россия
Федерациясе Бюджет кодексының 242 статьясындагы 5 пунктында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ җирле бюджетка керҽ торган, шулай ук җирле бюджет турында карар белҽн
расланган керемнҽрдҽн тыш, җирле бюджетны үтҽгҽндҽ фактта алынган физик һҽм
юридик затлардан түлҽүсез керемнҽр, җирле бюджет турындагы карарга үзгҽрешлҽр
кертмичҽ җыелма бюджет язуына үзгҽрешлҽр кертеп, күрсҽтелгҽн акчаларны
бирүнең тиешле максатларына җирле бюджет чыгымнарын арттыруга җибҽрелҽ.
38 статья. Бюджетның бердәм счетында акчаларның калган өлешләре
белән идарә итү операцияләре
1. Җирле бюджетның бердҽм счетындагы акчаларның калган өлешлҽре белҽн
идарҽ итү буенча операциялҽр җирле бюджетның бердҽм счетында вакытлыча
ирекле акчалар урнаштыру һҽм җирле бюджетның бердҽм счетында калган
акчаларны тҽэмин итү өчен акча җҽлеп итүдҽн гыйбарҽт.

2. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ, Россия
Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне исҽпкҽ алып,
җирле бюджет акчаларын алучыларның вакытлыча кулланылышына, казначылык
счетларында, бюджет һҽм Автоном учреждениелҽрнең акча средстволары белҽн
операциялҽрне гамҽлгҽ ашыру һҽм чагылдыру өчен казначылык счетларында,
муниципаль берҽмлекнең ачык финанс органына, казначылык счетларында бюджет
процессында катнашмаучы юридик затларның, бюджет һҽм Автоном
учреждениелҽрнең, муниципаль берҽмлекнең финанс органының ачык акчалары
белҽн операциялҽрне гамҽлгҽ ашыру һҽм чагылдыру өчен акча калдыкларын җҽлеп
итҽ.
3. Җирлекнең финанс органы
казначылык счетларына элек алардан
күчерелгҽн җҽлеп ителгҽн акчаларны, шул исҽптҽн җҽлеп ителгҽн акчалар исҽбеннҽн
операциялҽр үткҽрү максатларында, күрсҽтелгҽн акчаларны алучыларның
күрсҽтмҽлҽрен үтҽүгҽ кабул ителгҽн көннҽн соң икенче көннҽн дҽ соңга калмыйча,
шулай ук агымдагы финанс елы тҽмамланганда, ҽмма агымдагы финанс елының
соңгы эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыра.
4. Казначылык счетларына элек алардан күчерелгҽн җирле бюджетның бердҽм
счетыннан җҽлеп ителгҽн акчаларны ҽлеге статьяның 3 өлеше нигезендҽ кире
кайтару, Россия Федерациясе Хөкүмҽте билгелҽгҽн гомуми талҽплҽрне исҽпкҽ алып,
муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
39статья. Агымдагы финанс елын төгәлләү
1. Җирле бюджетны үтҽү операциялҽре, Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 242 статьясындагы 2 пунктында күрсҽтелгҽн операциялҽрдҽн тыш, 31
декабрьдҽ тҽмамлана.
Агымдагы финанс елында җирле бюджетны үтҽү операциялҽрен төгҽллҽү
җирлекнең финанс органы тарафыннан ҽлеге статья талҽплҽре нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
2. Бюджет ассигнованиелҽре, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары һҽм агымдагы
финанс елын финанслауның иң чик күлҽмнҽре үз гамҽлен 31 декабрьдҽ туктаталар.
3. Җирлекнең финанс органы агымдагы финанс елы тҽмамланганда аларның
эшчҽнлеген Россия Федерациясендҽ эш көне булмаган бҽйрҽм көннҽрендҽ чираттагы
финанс елының гыйнвар аенда гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле акчалар белҽн бюджет
акчаларын алучыларны тҽэмин итү тҽртибен билгели.
6 бүлек. Бюджет хисаплылыгын төзү, тышкы тикшерү, карау һәм раслау
40 статья. Бюджет хисаплылыгын төзү
1. Бюджет акчаларының баш администраторлары бюджет хисаплылыгын
аларга ведомство буйсынуындагы бюджет акчаларын алучылар (бүлүчелҽр), җирле
бюджет керемнҽре администраторлары, җирле бюджет кытлыгын финанслау
чыганаклары администраторлары тапшырган бюджет хисаплылыгы нигезендҽ
төзилҽр.
2. Муниципаль берҽмлекнең бюджет хисаплылыгы бюджет акчаларының
тиешле баш администраторларының бюджет хисаплылыгы нигезендҽ җирлек
финанс органының вазыйфаи заты тарафыннан төзелҽ.

3. Муниципаль берҽмлекнең бюджет хисаплылыгы еллык була. Җирле
бюджетның үтҽлеше турында хисап квартал саен исҽплҽнҽ.
4. Агымдагы елның беренче кварталында, яртыеллыгында һҽм тугыз аенда
җирле бюджетның үтҽлеше турында хисап муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты тарафыннан раслана һҽм муниципаль берҽмлек Советына һҽм контрольхисап органына җибҽрелҽ.
6. Җирле бюджетның үтҽлеше турында еллык хисап муниципаль берҽмлек
Советы карары белҽн расланырга тиеш.
41 статья. Җирле бюджет үтәлеше турында еллык хисапны тышкы
тикшерү
1. Җирле бюджет үтҽлеше турында еллык хисап муниципаль берҽмлек
Советында аны караганчы тышкы тикшерү узарга тиеш, ул бюджет акчалары баш
администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерүне һҽм җирле
бюджет үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
2. Җирле бюджетны үтҽү турында еллык хисапны тышкы тикшерү Россия
Федерациясе Бюджет кодексы талҽплҽрен үтҽп һҽм федераль законнарда
билгелҽнгҽн үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, контроль-хисап органы тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
3. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты агымдагы елның 1 апреленнҽн
дҽ соңга калмыйча, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽү өчен, җирле бюджетның үтҽлеше турында
хисап бирҽ. Җирле бюджет үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽү бер
айдан артмаган срокта уздырыла.
4. Контроль-хисап органы, бюджет акчаларының баш администраторларының
еллык бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерү белешмҽлҽрен исҽпкҽ алып, җирле
бюджет үтҽлеше турында хисапка бҽялҽмҽ ҽзерли.
5. Җирле бюджетның үтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ муниципаль
берҽмлек Советына контроль-хисап органы тарафыннан муниципаль берҽмлек
Башкарма комитетына бер үк вакытта җибҽреп тапшырыла.
42 статья. Муниципаль берәмлек Советы тарафыннан Җирле бюджетның
үтәлеше турында еллык хисапны тәкъдим итү, карау һәм раслау
1. Җирле бюджет үтҽлеше турында еллык хисапны тҽкъдим итү, карау һҽм
раслау тҽртибе муниципаль берҽмлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
2. Җирле бюджет үтҽлеше турында еллык хисап муниципаль берҽмлек
Советына агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча тапшырыла.
3. Җирле бюджет үтҽлеше турында еллык хисап белҽн бер үк вакытта аңа
җирле бюджет үтҽлешенҽ һҽм бюджет хисаплылыгына анализны үз эченҽ алган
аңлатма язуы һҽм муниципаль биремне үтҽү турындагы һҽм (яисҽ) бюджет
ассигнованиелҽрен файдалануның башка нҽтиҗҽлҽре турындагы белешмҽлҽр, җирле
бюджетны башкару турында карар проекты, җирле бюджет үтҽлеше турында башка
бюджет хисаплылыгы, Россия Федерациясе бюджет законнарында каралган башка
документлар тапшырыла.
4. Җирле бюджетның үтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре
буенча муниципаль берҽмлек Советы җирле бюджет үтҽлеше турындагы карарны
раслау яисҽ кире кагу турында карар кабул итҽ.

Муниципаль берҽмлек Советы җирле бюджетны үтҽү турындагы карарны кире
каккан очракта, ул белешмҽлҽрне дөрес яисҽ тулысынча чагылдырмау фактларын
бетерү һҽм бер айдан да артмаган срокка кабат тапшыру өчен кайтарыла.
5. Хисап финанс елында җирле бюджетның үтҽлеше турында хисап җирле
бюджет керемнҽренең, җирле бюджет чыгымнарының һҽм җирле бюджет
дефицитының (профицитының) гомуми күлҽмен күрсҽтеп, муниципаль берҽмлек
Советы карары белҽн раслана.
6. Хисап финанс елында җирле бюджетның үтҽлеше турындагы карарга аерым
кушымталар белҽн түбҽндҽге күрсҽткечлҽр раслана:
1) җирле бюджет керемнҽре классификациясе кодлары буенча җирле бюджет
керемнҽре;
2) җирле бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча җирле
бюджет чыгымнары;
3) җирле бюджет чыгымнары классификациясе бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре
буенча җирле бюджет чыгымнары;
4) җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе
кодлары буенча җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары;
5) муниципаль берҽмлек Советы билгелҽгҽн башка күрсҽткечлҽр.
43 статья. Гавами тыңлаулар
Муниципаль берҽмлек Советы утырышында хисап финанс елында җирле
бюджетның үтҽлеше турында хисап каралганчы, муниципаль берҽмлек Советы
билгелҽгҽн тҽртиптҽ гавами тыңлаулар уздырыла.
7 бүлек. Муниципаль финанс контроле
44 статья. Муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыручы органнар
1. Муниципаль финанс контрольне түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашыра:
1) контроль-хисап органы;
2) Биектау муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең финанс-бюджет
палатасы вазыйфаи заты.
2. Контроль-хисап органы тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ
ашыра.
3. Биектау муниципаль районы муниципаль берҽмлеге финанс-бюджет
палатасының вазыйфаи заты эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыра.
45 статья. Тышкы муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыру буенча
контроль-хисап органы вәкаләтләре
1. Тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру буенча контрольхисап органы вҽкалҽтлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган хокукый актлар, җирле
бюджеттан гавами норматив йөклҽмҽлҽргҽ һҽм физик затларга башка түлҽүлҽр
буенча йөклҽмҽлҽргҽ шарт булган хокукый актлар нигезлҽмҽлҽренең, шулай ук
җирле бюджеттан акчалар бирү турында муниципаль контрактлар, шартнамҽлҽр
(килешүлҽр) шартларын үтҽүгҽ контроль;

2) бюджет акчаларының баш администраторларының бюджет хисаплылыгын,
җирле бюджет үтҽлеше турында квартал һҽм еллык хисапларны төзүнең һҽм
тапшыруның дөреслеген, тулылыгын һҽм норматив талҽплҽргҽ туры килүенҽ
контоль;
3) «Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең
контроль-хисап органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми
принциплары турында» 2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы Федераль законда
билгелҽнгҽн башка өлкҽлҽрдҽ контроль.
2. Контроль-хисап органы тышкы муниципаль финанс контроле буенча
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашырганда:
1) «Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең
контроль-хисап органнарын оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми
принциплары турында» 2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль һҽм эксперт-аналитик чараларны аның
тарафыннан гамҽлгҽ ашыру барышында тикшерүлҽр, ревизиялҽр, анализ,
тикшеренүлҽр, мониторинг үткҽрелҽ;
2) контроль объектларына тҽкъдимнҽр, күрсҽтмҽлҽр җибҽрелҽ;
3) мҽҗбүр итүнең бюджет чараларын куллану турында хҽбҽрнамҽ финанс
органына җибҽрелҽ;
4) административ хокук бозулар турындагы законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
административ хокук бозулар турында эшлҽр башкару гамҽлгҽ ашырыла.
46 статья. Эчке муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыру буенча
финанс органы вәкаләтләре
1. Эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру буенча финанс органы
вҽкалҽтлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган, шул исҽптҽн муниципаль
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбенҽ һҽм бухгалтерлык (финанс) хисаплылыгын
төзүгҽ һҽм тапшыруга талҽплҽр билгели торган хокукый актлар нигезлҽмҽлҽренең
үтҽлешенҽ контроль;
2) җирле бюджеттан гавами норматив йөклҽмҽлҽр һҽм физик затларга башка
түлҽүлҽр буенча йөклҽмҽлҽр шартлары тудыручы хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен,
шулай ук җирле бюджеттан, акчалар бирү турында шартнамҽлҽр (килешүлҽр),
муниципаль контрактлар шартларын үтҽүгҽ контроль;
3) җирле бюджеттан акчалар бирү турындагы шартнамҽлҽрне (килешүлҽрне)
үтҽү максатларында төзелгҽн шартнамҽлҽрнең (килешүлҽрнең) шартларын, шулай ук
Россия Федерациясе Бюджет кодексында каралган очракларда муниципаль
контрактларны үтҽү максатларында төзелгҽн шартнамҽлҽрнең (килешүлҽрнең)
шартларын үтҽүгҽ контроль;
4) бюджет акчаларын (җирле бюджеттан бирелгҽн акчаларны) бирү һҽм (яисҽ)
файдалану нҽтиҗҽлҽре турындагы хисапларның, шул исҽптҽн муниципаль
программаларны гамҽлгҽ ашыру турындагы хисапларның, муниципаль биремнҽрне
үтҽү турындагы хисапларның, җирле бюджеттан акчалар бирү күрсҽткечлҽренең
билгелҽренҽ ирешү турындагы хисапларның дөреслегенҽ контроль;
5) дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽтлҽр сатып алулар өлкҽсендҽ контракт системасы турындагы Россия
Федерациясе законнарында каралган сатып алулар өлкҽсенҽ контроль.

2. Биектау муниципаль районы муниципаль берҽмлеге финанс-бюджет
палатасының вазыйфаи заты тарафыннан эчке муниципаль финанс контроле буенча
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашырганда:
1) тикшерүлҽр, ревизия һҽм тикшеренүлҽр үткҽрелҽ;
2) контроль объектларына актлар, бҽялҽмҽлҽр, тҽкъдимнҽр һҽм (яисҽ)
күрсҽтмҽлҽр җибҽрелҽ;
3) мҽҗбүр итүнең бюджет чараларын куллану турында хҽбҽрнамҽлҽр
җибҽрелҽ;
4) административ хокук бозулар турындагы законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
административ хокук бозулар турында эшлҽр башкару гамҽлгҽ ашырыла;
5) тикшерүлҽр, ревизиялҽр һҽм тикшеренүлҽр үткҽрү өчен кирҽкле
экспертизалар үткҽрү (оештырыла) билгелҽнҽ;
6) эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле Россия
Федерациясенең мҽгълүмат, мҽгълүмат технологиялҽре һҽм мҽгълүматны яклау
турындагы законнары, Россия Федерациясенең закон белҽн саклана торган дҽүлҽт
һҽм башка сер турындагы законнары нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль мҽгълүмат
системаларына даими керү мөмкинлеге алына;
7) Россия Федерациясе Гражданнар кодексы нигезендҽ судка муниципаль
ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алуларны
гамҽлгҽ яраксыз дип тану турында дҽгъвалар җибҽрелҽ.
3. Эчке муниципаль финанс контроле Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең
норматив хокукый актлары белҽн расланган федераль стандартлар нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.

