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Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районының « Кэлэй авыл җирлеге »
муниципаль берҽмлегендҽ бюджет процессы турындагы нигезлҽмҽ
1 бҥлек. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
Бюджет процессы турында нигезлҽмҽ. Кэлэй авыл җирлеге Татарстан
Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы (Алга таба - (Беренче абзац 2013 елның
16
октябрендҽге
79-ТРЗ
номерлы
Татарстан
Республикасы
законы
редакциясендҽ) җирлек бюджеты керемнҽрен формалаштыру һҽм чыгымнарын
гамҽлгҽ ашыру, җирлек бюджеты проектын тҿзҥ һҽм карау, җирлек бюджетын
раслау һҽм ҥтҽҥ, аның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту, бюджет исҽбен гамҽлгҽ ашыру,
бюджет хисабын тҿзҥ, карау һҽм раслау процессында, шулай ук Муниципаль
бурыч алулар һҽм муниципаль бурычны җайга салу процессында бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽре субъектлары арасында барлыкка килҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала.
1 статья. Бюджет процессының хокукый нигезе
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан
Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе Бюджет кодексы (алга таба РФ БК), Татарстан Республикасы Бюджет кодексы (алга таба-ТР БК), «Россия
Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле
ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы
Законы,
Муниципаль
берҽмлек
уставы,
«Татарстан
Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт
муниципаль районы «Кэлэй авыл җирлеге» Уставы (алга таба - Җирлек Уставы),
Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы бюджет законнарының башка
нормалары белҽн билгелҽнҽ.
2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ кулланыла торган терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр ҽлеге
статьяның 1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн норматив актларда да шул ук ҽһҽмияттҽ
кулланыла.
3. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен
җайга салучы муниципаль хокукый актларны РФ БК нигезендҽ ҥз компетенциясе
чиклҽрендҽ кабул итҽ.
2 статья. Җирлек бюджеты турындагы карарның гамҽлдҽ булу вакыты
1. Җирлек бюджеты турындагы карар 1 гыйнвардан ҥз кҿченҽ керҽ һҽм, ҽгҽр
РФ БК һҽм (яки) бюджет турындагы карарда башкасы каралмаган булса, финанс
елының 31 декабренҽ кадҽр гамҽлдҽ була.
Финанс елы календарь елына туры килҽ һҽм 1 гыйнвардан 31 декабрьгҽ
кадҽр дҽвам итҽ.
2. Җирлек бюджеты турындагы карар аңа кул куелганнан соң 10 кҿннҽн дҽ

соңга калмыйча билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка
җиткерелергҽ) тиеш.
3 статья. Җирлекнең бюджет вҽкалҽтлҽре
Җирлекнең бюджет вҽкалҽтлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ::
җирлек бюджеты проектын тҿзҥ һҽм карау, җирлек бюджетын раслау һҽм ҥтҽҥ,
аның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту һҽм җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы
хисапны раслау тҽртибен билгелҽҥ;
җирлек бюджеты проектын тҿзҥ һҽм карау, җирлек бюджетын раслау һҽм
ҥтҽҥ, аның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту, җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы
хисапны тҿзҥ һҽм раслау;
җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽрен билгелҽҥ һҽм ҥтҽҥ;
җирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирҥ тҽртибен билгелҽҥ, җирлек
бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирҥ;
муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру, муниципаль гарантиялҽр
бирҥ, бюджет кредитлары бирҥ, муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥ һҽм
муниципаль активлар белҽн идарҽ итҥ;
җирле бюджетка кагылышлы ҿлешендҽ Россия Федерациясе бюджет
классификациясен куллану тҽртибен билгелҽҥ, детальлҽштерҥ һҽм билгелҽҥ;
РФ БК җирле ҥзидарҽ органнарының бюджет вҽкалҽтлҽренҽ кертелгҽн
башка бюджет вҽкалҽтлҽре.
4 статья. Җирлек бюджетының хокукый формасы
1. Җирлек бюджеты Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль
районының « Кэлэй авыл җирлеге » муниципаль берҽмлеге авыл Советының (алга
таба - җирлек Советы) карары рҽвешендҽ эшлҽнҽ һҽм раслана.
2. Җирлек бюджеты муниципаль берҽмлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ
ҿчен билгелҽнгҽн.
Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан җирлекнең чыгым
йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен акчаны барлыкка китерҥнең һҽм тотуның башка
рҽвешлҽрен куллану рҿхсҽт ителми.
3. Җирлек бюджетында Россия Федерациясе бюджет классификациясе
нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр
буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруга бҽйле барлыкка килҽ торган чыгым
йҿклҽмҽлҽрен һҽм аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан субвенциялҽр
исҽбеннҽн башкарыла торган җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ юнҽлдерелҽ
торган акчалар аерым карала.
5 cтатья. Бюджет классификациясе
Авыл җирлеге бюджетын тҿзҥ һҽм ҥтҽҥ, бюджет (бухгалтерлык) исҽбен алып
бару, бюджет (бухгалтерия) һҽм башка финанс хисаплылыгын тҿзҥ Россия
Федерациясе бюджет классификациясе нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Финанс органы Баш администраторлары җирле ҥзидарҽ органнары һҽм
(яки) алар карамагындагы казна учреждениелҽре булган керемнҽр тҿрлҽре буенча
тҿр кодлары исемлеген раслый.
Җирлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥчелҽр Исемлеге, чыгымнарның
Ведомство структурасы составында, җирлек советы карары белҽн билгелҽнҽ.
Җирлек бюджеты чыгымнары тҿрлҽренең бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре,

максатчан статьялары (муниципаль программалар һҽм программага карамаган
эшчҽнлек юнҽлешлҽре), тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемнҽре) исемлеге
җирлек бюджеты турында җирлек советы карары белҽн яисҽ РФ БК билгелҽгҽн
очракларда җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасы белҽн раслана.
Бюджет чыгымнарының максатчан статьялары җирле администрация
органнары эшчҽнлегенең муниципаль программаларына кертелмҽгҽн, бюджет
чыгымнарының ведомство структурасында кҥрсҽтелгҽн фҽн, мҽгариф, мҽдҽният
һҽм сҽламҽтлек саклау учреждениелҽре (ҽлеге Нигезлҽмҽ максатларында эшчҽнлекнең программага карамаган юнҽлешлҽре) һҽм (яисҽ) тиешле бюджетлар
акчалары исҽбеннҽн ҥтҽлергҽ тиешле чыгым йҿклҽмҽлҽре нигезендҽ формалаша.
Җирле
ҥзидарҽ
органнары
тарафыннан
хупланган
«Россия
Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 26.1 статьясында
каралган һҽр гавами норматив йҿклҽмҽгҽ, бюджетара трансфертка, инициативалы
проектка бюджет чыгымнары классификациясенең уникаль кодлары бирелҽ.
Җирлек бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары исемлеге һҽм
кодлары, ҽгҽр РФ БК бҥтҽнчҽ билгелҽнмҽгҽн булса, җирлек бюджетын тҿзҥ һҽм
ҥтҽҥне оештыру белҽн шҿгыльлҽнҥче финанс органы тарафыннан билгелҽнҽ.
Максатчан билгелҽнештҽге бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм
башка бюджетара трансфертлар исҽбенҽ финанс ягыннан тҽэмин ителҽ торган
җирлек бюджеты чыгымнарының максатчан статьялары исемлеге һҽм кодлары
кҥрсҽтелгҽн бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара
трансфертлар бирелҽ торган җирлек бюджеты ҥтҽлешен тҿзҥне һҽм оештыруны
гамҽлгҽ ашыручы финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
Җирлек
бюджеты
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
Баш
администраторлары Исемлеге җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары
белҽн раслана.
Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының статьялары Исемлеге,
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын раслаганда, җирлек бюджеты
турында җирлек Советы карары белҽн раслана.
Финанс органы җирле ҥзидарҽ органнары һҽм (яки) алар карамагындагы
казна учреждениелҽре Баш администраторлары булган җирлек бюджеты
кытлыгын финанслау чыганакларының кодлары исемлеген раслый.
6 статья. Җирлектҽ бюджет процессының принциплары һҽм этаплары
Бюджет процессы-Россия Федерациясе законнары белҽн җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм бюджет процессында катнашучыларның бюджет проектын тҿзҥ
һҽм карау, бюджетны раслау һҽм ҥтҽҥ, аның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту, бюджет
исҽбен тҿзҥ, тышкы тикшерҥ, карау һҽм раслау буенча эшчҽнлеге регламентлана.
7 статья. Бюджет процессында катнашучылар
Бюджет процессында катнашучылар булып торалар:
Җирлек башлыгы (алга таба-башлык);
Җирлек Советы;
Авыл җирлеге башкарма комитеты (алга таба-Башкарма комитет);
Тҿзелгҽн килешҥ нигезендҽ финанс органы;
Муниципаль финанс контроле органнары;
Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарҽсенең 7
нче бҥлеге (алга таба-ОФК) (килешҥ буенча);
Татарстан
Республикасы
Финанс
министрлыгының
Казначылык

Департаментының территориаль бҥлеге (алга таба - ТОДК) (килешҥ буенча);
Бюджет акчаларын баш бҥлҥче (алга таба - ГРБС), бюджет акчаларын
бҥлҥчелҽр (алга таба - РБС);
Бюджет керемнҽре Баш администраторлары, администраторлары;
Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары,
администраторлары;
Бюджет акчаларын алучылар.
8 статья. Бюджет процессында катнашучыларның бюджет вҽкалҽтлҽре
1. Җирлек Советы:
1) җирлек бюджетын һҽм аның ҥтҽлеше турындагы хисапны карый һҽм
раслый, җирлек бюджетының аерым мҽсьҽлҽлҽрен карау барышында контрольдҽ
тота;
2) Тышкы муниципаль финанс тикшерҥе органнарының хокукый статусын
формалаштыра һҽм билгели;
3) җирле салымнар кертҽ, алар буенча салым ставкаларын билгели һҽм
салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары белҽн бирелгҽн
хокуклар чиклҽрендҽ җирле салымнар буенча салым ташламаларын бирҽ.;
4) җирлек советы карары белҽн җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык
хисапны тышкы тикшерҥне гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели;
5) РФ БК, 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы «Россия
Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»
Федераль закон, 2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ номерлы «Россия
Федерациясе һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең контроль – хисап органнарын
оештыруның һҽм аларның эшчҽнлегенең гомуми принциплары турында»
Федераль закон, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы Конституциясе, җирлек уставы нигезендҽ башка
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
Россия Федерациясе Конституциясендҽ, РФ БК, Россия Федерациясенең
һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларында
билгелҽнгҽн бюджет мҽсьҽлҽлҽре буенча җирлек советына аның вҽкалҽтлҽрен
тҽэмин итҥ ҿчен Башкарма комитет тарафыннан барлык кирҽкле мҽгълҥмат
бирелергҽ тиеш.
2. Башкарма комитет:
1) җирлекнең социаль-икътисадый ҥсеше фаразын эшлҽҥ тҽртибен
билгели;
2) җирлек бюджеты проектын тҿзҥ тҽртибен билгели;
3)җирлек бюджеты проектын (бюджет проектын һҽм урта сроклы финанс
планын) тҿзҥне тҽэмин итҽ.;
4) җирлек бюджеты проектын кирҽкле документлар һҽм материаллар белҽн
җирлек Советына раслауга кертҽ.;
5) РФ БК башкасы каралмаган булса, бюджетара трансфертларны бҥлҥ
методикасын һҽм (яки) бирҥ тҽртибен эшли һҽм раслый;;
6) җирлек бюджетының ҥтҽлешен һҽм бюджет хисаплылыгын тҿзҥне тҽэмин
итҽ;
7) җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисапны җирлек Советы раславына
бирҽ;
8) агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм
тугыз аенда җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында хисап раслый һҽм аны җирлек
советына һҽм ревизия комиссиясенҽ җибҽрҽ;
9) җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестрын алып бару тҽртибен билгели;

10) РФ БК 78 статьясы талҽплҽренҽ туры китереп, юридик затларга
(муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ,
шулай ук физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ
субсидиялҽр бирҥ тҽртибен билгели.;
11) РФ БК 78.1 ст. талҽплҽре нигезендҽ казна учреждениелҽре булмаган
коммерцияле булмаган оешмаларга муниципаль милектҽге капиталь тҿзелеш
объектларына яки муниципаль милеккҽ кҥчемсез мҿлкҽт объектларын сатып алуга
капитал салуларны гамҽлгҽ ашыруга субсидиялҽр бирҥ тҽртибен (субсидиялҽрдҽн
тыш) билгели;
12) муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр
булмаган юридик затларга капиталь тҿзелеш объектларына һҽм (яки) җирлек
акчалары исҽбеннҽн кҥчемсез мҿлкҽт объектларын сатып алуга бюджет
инвестициялҽре бирҥ тҽртибен билгели;
13) муниципаль учреждениелҽр тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) муниципаль заданиене формалаштыру тҽртибен һҽм
муниципаль йҿклҽмҽне ҥтҽҥне финанс белҽн тҽэмин итҥ тҽртибен билгели;
14) муниципаль программаларны эшлҽҥ, аларны формалаштыру һҽм
гамҽлгҽ ашыру турында карарлар кабул итҥ тҽртибен билгели;
15) җирлек исеменнҽн РФ БК һҽм җирлек уставы нигезендҽ муниципаль
бурыч алулар башкара;
16) муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥне тҽэмин итҽ;
17) җирлек исеменнҽн чираттагы елга һҽм план чорына бюджет турында
җирлек Советы карарында кҥрсҽтелгҽн гарантиялҽрнең гомуми суммасы
чиклҽрендҽ, РФ БК талҽплҽре нигезендҽ һҽм муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль гарантиялҽр бирҽ;
18) Эчке муниципаль финанс контроле органнары тарафыннан Эчке
муниципаль финанс контроле буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибен
билгели;
19) РФ БК һҽм (яисҽ) аның нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн
башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
3. Финанс органы:
1) җирлек бюджеты проектын (бюджет проекты һҽм урта сроклы финанс
планы проекты) тҿзи, аны җирлек Советына кертҥ ҿчен кирҽкле документлар һҽм
материаллар белҽн тапшыра;
2) җирлек бюджетының ҥтҽлешен оештыра;
3) бюджет хисабын тҿзҥ тҽртибен билгели;
4) җирлек бюджеты проектын тҿзҥ ҿчен кирҽкле материалларны һҽм җирлек
бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисапны баш бҥлҥчелҽрдҽн, алар белҽн эш
итҥчелҽрдҽн һҽм алучылардан ала;
5) җирлек бюджетының җыелма бюджет язмасын тҿзи һҽм алып бара;
6) җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестрын алып бара, аны Татарстан
Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан
Республикасы Финанс министрлыгына тапшыра;
7) җирлек бюджеты чаралары белҽн операциялҽр башкара;
8) муниципаль бурыч кенҽгҽсен алып бара. Муниципаль бурыч кенҽгҽсенҽ
ҽлеге йҿклҽмҽлҽр тҿрлҽре буенча җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре кҥлҽме,
аларның барлыкка килҥ һҽм ҥтҽлеше (башка нигезлҽр буенча туктату) датасы һҽм
ҿлешчҽ, йҿклҽмҽлҽрне тҽэмин итҥ рҽвешлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук
аның составы, тҽртибе һҽм вакыты Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ
торган башка мҽгълҥмат кертелҽ;
9) касса планын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибен, шулай ук бюджет акчаларын

баш бҥлҥчелҽр, җирлек бюджеты керемнҽренең Баш администраторлары, җирлек
бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары
тарафыннан касса планын тҿзҥ һҽм алып бару ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрнең
составын һҽм срокларын билгели;
10) бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрнең (бҥлҥчелҽрнең) бюджет
язмаларын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибен, аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥне дҽ кертеп,
билгели;
11) җирлек бюджетының касса ҥтҽлеше вакытында Бердҽм бюджет
счетларында акча белҽн идарҽ итҽ;
12) җирлек казнасыннан тҥлҽтҥлҽр турында суд карарларын ҥтҽҥ белҽн
бҽйле башкарма документларны һҽм башка документларны исҽпкҽ алып бара һҽм
саклый;
13) җирлекнең бюджет Хисабын формалаштыра;
14) ҥз карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бҥлҥчелҽр
исемлеген тҿзи;
15) бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын баш бҥлҥчелҽр, бҥлҥчелҽр һҽм
алучылар ҿчен билгели;
16) Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, Федераль салым
хезмҽте, Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарҽсе белҽн
бюджет мҽсьҽлҽлҽре буенча ҥзара хезмҽттҽшлекне гамҽлгҽ ашыра;
17) РФ БК һҽм (яисҽ) аның нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн
башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
Җирлекнең финанс органының аерым бюджет вҽкалҽтлҽре җирлекнең
җирле администрациясе һҽм муниципаль районның җирле администрациясе
арасындагы килешҥ нигезендҽ муниципаль районның финанс органы тарафыннан
гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин.
4. Җирлекнең ревизия комиссиясе җирле ҥзидарҽнең финанс контроле
буенча Даими эшлҽҥче коллегиаль органы булып тора.
Ревизия комиссиясе авыл җирлеге Советына хисап тота.
Җирлекнең ревизия комиссиясе РФ БК, 2011 елның 7 февралендҽге 6-ФЗ
номерлы Федераль закон, ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнгҽн бюджет
вҽкалҽтлҽрен башкара.
Җирлекнең ревизия комиссиясе шулай ук бюджет вҽкалҽтлҽрен башкара:
1) РФ БК талҽплҽрен ҥтҽп һҽм федераль законнарда билгелҽнгҽн
ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, җирлек советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерҥ;;
2) бюджет акчаларын куллануның нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген
билгелҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн нҽтиҗҽлелек аудиты;
3) җирлек бюджеты турындагы карар проектларына, шул исҽптҽн җирлек
бюджеты кҥрсҽткечлҽренең (параметрларының һҽм характеристикаларының)
нигезлҽнгҽнлегенҽ экспертиза ясау;
4) муниципаль программаларга экспертиза;
5) бюджет процессын анализлау һҽм мониторинглау, шул исҽптҽн бюджет
процессында ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерҥ буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ;
6) бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр, бюджет керемнҽренең Баш
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш
администраторлары (алга таба - бюджет акчаларының Баш администраторлары)
эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыруны камиллҽштерҥ буенча тҽкъдимнҽр
ҽзерлҽҥ;
7) «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 мҽсьҽлҽлҽр.
Җирлекнең ревизия комиссиясенең ҽлеге пунктта каралган бюджет
вҽкалҽтлҽре
«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 нигезлҽмҽлҽрне ҥтҽп гамҽлгҽ ашырыла.
5. Бюджет акчаларын баш бҥлҥче:
1) бюджет акчаларын файдалануның нҽтиҗҽлелеген, адреслылыгын һҽм
максатчан характерын ҥзе раслаган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитлары нигезендҽ тҽэмин итҽ;
2) ҥзенҽ буйсынган бюджет акчаларын алучылар һҽм бҥлҥчелҽр исемлеген
тҿзи;;
3)
расланган
бюджет
йҿклҽмҽлҽре
лимитлары
һҽм
бюджет
ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ ҥтҽлергҽ тиешле чыгым йҿклҽмҽлҽре реестрын
алып бара;
4) бюджетның тиешле чыгымнарын планлаштыруны гамҽлгҽ ашыра,
бюджет ассигнованиелҽрен нигезлҽҥне тҽшкил итҽ;
5) бюджет язмасын тҿзи, раслый һҽм алып бара, бюджет
ассигнованиелҽрен, ведомство карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм
бҥлҥчелҽр буенча бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын бҥлҽ һҽм җирлек
бюджетының тиешле ҿлешен ҥти;
6) бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын Формалаштыру һҽм ҥзгҽртҥ буенча
тҽкъдимнҽр кертҽ;
7) җыелма бюджет язмасын Формалаштыру һҽм ҥзгҽртҥ буенча тҽкъдимнҽр
кертҽ;
8) казна учреждениелҽре булып торучы бюджет акчаларын алучыларның
ведомство буйсынуындагы бюджет сметаларын раслау тҽртибен билгели;
9) муниципаль биремнҽр тҿзи һҽм раслый;
10) максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр
һҽм башка бюджетара трансфертларны, шулай ук РФ БК билгелҽгҽн башка
субсидиялҽр һҽм бюджет инвестициялҽрен, аларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн
шартларны, максатларны һҽм тҽртипне ҥтҽҥне тҽэмин итҽ;
11) бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет хисаплылыгын
формалаштыра;
11.1.(җирлек исеменнҽн ҥз карамагындагы бюджет акчаларын алучыларның
акчалата йҿклҽмҽлҽре буенча җавап бирҽ;
12) РФ БК һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн
башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра;
13) судта җирлек исеменнҽн җавап бирҥче вҽкиле буларак, җирлеккҽ карата
дҽгъвалар буенча чыгыш ясый:
а) җирле ҥзидарҽ 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 ҥзидарҽ органнары актларын бастырып чыгару нҽтиҗҽсендҽ, физик затка
яисҽ юридик затка китерелгҽн зыянны каплау турында;
б) аның акчалата йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен ҥзенҽ буйсынган бюджет
акчаларын алучыга җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽндҽ
аның казна учреждениесе булып торучы бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары
җитмҽгҽндҽ тапшырыла торган бюджет йҿклҽмҽлҽре;
в) Федераль закон нигезендҽ Халык-хокукый берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен

Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендҽ җирлек бюджеты акчаларын
баш бҥлҥченең вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы орган тҽкъдим итҽ торган
муниципаль берҽмлеккҽ карата башка дҽгъвалар буенча.
Җирлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥче судта гариза бирҥче вҽкиле
буларак, Россия Федерациясе Граждан кодексының 1081 статьясындагы 3.1
пункты нигезендҽ, регресс тҽртибендҽ акча тҥлҽттерҥ турындагы дҽгъвалар
буенча җирлек казнасы хисабына зыянны каплауга китергҽн затларга карата
чыгыш ясый.
6. Бюджет акчаларын бҥлҥче:
1) җирлек бюджетының тиешле чыгымнарын планлаштыра;
2) бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын
ведомство карамагындагы бюджет акчаларын алучылар һҽм бҥлҥчелҽр буенча
бҥлҽ һҽм җирлек бюджетының тиешле ҿлешен ҥти;
3) бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ бюджет язмасын Формалаштыру һҽм
ҥзгҽртҥ буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;
3.1.(максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр
һҽм башка бюджетара трансфертлар, шулай ук РФ БК билгелҽгҽн башка
субсидиялҽр һҽм бюджет инвестициялҽренең, аларны биргҽндҽ билгелҽнгҽн
шартларның, максатларның һҽм тҽртипнең ҥтҽлешен тҽэмин итҽ;;
4) бюджет акчаларын тиешле баш бҥлҥче тарафыннан билгелҽнгҽн очракта
һҽм тҽртиптҽ бюджет акчаларын баш бҥлҥченең ҥз карамагындагы аерым бюджет
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
7. Җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторы:
1) җирлек бюджеты керемнҽре администраторлары исемлеген тҿзи;;
2) җирлек бюджеты проектын һҽм (яки) урта сроклы финанс планын тҿзҥ
ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр тапшыра;;
3) касса планын тҿзҥ һҽм алып бару ҿчен белешмҽлҽр бирҽ;
4) җирлек бюджеты керемнҽре баш администраторының бюджет Хисабын
формалаштыра һҽм тапшыра;;
5) Россия Федерациясе керемнҽре чыганаклары исемлегенҽ һҽм бюджет
керемнҽре чыганаклары реестрына кертҥ ҿчен аларга беркетелгҽн керемнҽр
чыганаклары турында белешмҽлҽр тапшыра;
6) Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн мондый
методикага карата гомуми талҽплҽр нигезендҽ бюджетка керемнҽрне фаразлау
методикасын раслый;
7) РФ БК һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн
башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
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еллар план чорына бюджет тҿзегҽндҽ һҽм ҥтҽгҽндҽ барлыкка килгҽн хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата кулланыла (01.07.20021 ел, № 251-ФЗ).
7.1. Җирле бюджет керемнҽренең Баш администраторлары исемлеге
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ җирле
администрация тарафыннан раслана.
Бюджет керемнҽренең Баш администраторлары исемлегендҽ бюджет
керемнҽре баш администраторларының бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы
органнар (оешмалар) һҽм аларга беркетелгҽн бюджет керемнҽре тҿрлҽре
(тҿрлҽре) булырга тиеш.
8. Җирлек бюджеты керемнҽре администраторы:
1) исҽп-хисапның дҿреслегенҽ, бюджетка, пеняларга һҽм алар буенча
штрафларның тулы һҽм ҥз вакытында башкарылуына исҽп-хисап ясауны, исҽпкҽ
алуны һҽм контрольне гамҽлгҽ ашыра;

2) бюджетка тҥлҽҥлҽр, пенялар һҽм штрафлар буенча бурычларны
тҥлҽтҥне гамҽлгҽ ашыра;
3) җирлек бюджетына артык тҥлҽнгҽн (тҥлҽтелгҽн) тҥлҽҥлҽрне, пеняларны
һҽм штрафларны, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган ҿчен
процентларны һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентларны кире
кайтару турында Карар кабул итҽ һҽм Россия Федерациясе Финанс министрлыгы
билгелҽгҽн тҽртиптҽ кире кайтаруны гамҽлгҽ ашыру ҿчен Федераль казначылык
органына йҿклҽмҽ бирҽ;
4) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тҥлҽҥлҽр исҽбе
(тҿгҽллҽштерҥ) турында Карар кабул итҽ һҽм Федераль казначылык органына
хҽбҽрнамҽ бирҽ;
5) бюджет керемнҽренең баш администраторы билгелҽгҽн очракта һҽм
тҽртиптҽ бюджет керемнҽренең баш администраторына җирлек бюджеты
керемнҽренең тиешле баш администраторы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле белешмҽлҽр һҽм бюджет хисаплылыгын тҿзи һҽм тапшыра;
6) физик һҽм юридик затлар тарафыннан дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр ҿчен акча, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетлары керемнҽрен формалаштыру чыганагы булган башка тҥлҽҥлҽрне
тҥлҽҥ ҿчен кирҽкле мҽгълҥматны, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законда
билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ, Россия Федерациясе законнарында каралган
очраклардан тыш, дҽҥлҽт һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турында Дҽҥлҽт Мҽгълҥмат
Системасына бирҽ;
7) бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ ҿметсез дип тану
турында Карар кабул итҽ;
8) РФ БК һҽм алар нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн
башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
Бюджет керемнҽре администраторларының бюджет вҽкалҽтлҽре Россия
Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шулай ук алар карамагында
булган бюджет керемнҽренең Баш администраторлары тарафыннан бюджет
керемнҽре администраторына вҽкалҽтлҽрен бирҽ торган хокукый актлар
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш
администраторы:
1) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының ҥзенҽ буйсынучы
администраторлары исемлеген тҿзи;
2) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне
һҽм тҥлҽҥлҽрне планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра;
3) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын тҥлҽҥ ҿчен бҥлеп
бирелгҽн ассигнованиелҽрне куллануның адреслылыгын һҽм максатчан
характерын тҽэмин итҽ;
4) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының ведомство
буйсынуындагы администраторларына бюджет ассигнованиелҽрен бҥлҽ һҽм
җирлек бюджетының тиешле ҿлешен ҥти;
5)
җирлек
бюджеты
кытлыгын
финанслау
чыганаклары
баш
администраторының бюджет хисаплылыгын тҿзи;
6) Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн мондый
методикага карата гомуми талҽплҽр нигезендҽ бюджет кытлыгын финанслау
чыганаклары буенча керемнҽрне фаразлау методикасын раслый;
7) бюджет ассигнованиелҽрен нигезлҽҥне тҽшкил итҽ.
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еллар план чорына бюджет тҿзегҽндҽ һҽм ҥтҽгҽндҽ барлыкка килгҽн хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата кулланыла (01.07.20021 ел, № 251-ФЗ).
9.1. Җирле бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш
администраторлары исемлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн гомуми
талҽплҽр нигезендҽ җирле администрация тарафыннан раслана.
Бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары
исемлегендҽ
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторларының бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы органнар
(оешмалар) исемнҽре һҽм аларга беркетелгҽн бюджет кытлыгын финанслау
чыганаклары булырга тиеш.
10. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы:
1) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча керемнҽрне
һҽм тҥлҽҥлҽрне планлаштыруны (фаразлауны) гамҽлгҽ ашыра;
2) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары бюджетына керҥнең
тулылыгын һҽм ҥз вакытында керҥен контрольдҽ тота;
3) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджетка
керҥне һҽм бюджеттан тҥлҽҥлҽрне тҽэмин итҽ;
4) бюджет Хисабын формалаштыра һҽм тапшыра;
5) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының тиешле баш
администраторы тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ бюджет
кытлыгын финанслау чыганаклары баш администраторының ҥз карамагында
булган аерым бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра;
6) РФ БК һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган бюджет хокук
мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн
башка бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
11. Бюджет акчаларын алучы:
1) бюджет сметасын тҿзи һҽм башкара;
2) бюджет йҿклҽмҽлҽренең һҽм (яисҽ) бюджет ассигнованиелҽре
чиклҽрендҽ бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итҽ һҽм (яисҽ) ҥти;;
3) ҥзендҽ каралган бюджет ассигнованиелҽрен куллануның нҽтиҗҽлелеген,
максатчан характерын тҽэмин итҽ;
4) бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ (бҥлҥчегҽ) бюджет язмасын ҥзгҽртҥ
буенча тҽкъдимнҽр кертҽ;
5) бюджет исҽбен алып бара (бухгалтерлык исҽбен алып баруны тҽэмин
итҽ);
6)
бюджет
хисабын
формалаштыра
(бюджет
хисаплылыгын
формалаштыруны тҽэмин итҽ) һҽм бюджет акчаларын алучының бюджет
акчаларын тиешле баш бҥлҥчегҽ (бҥлҥчегҽ) бюджет хисаплылыгын бирҽ;
7) РФ БК һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен
җайга салучы муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне
гамҽлгҽ ашыра.
12. Эчке финанс аудитын оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру буенча бюджет
процессында аерым катнашучыларның бюджет вҽкалҽтлҽре
1. Эчке финанс аудиты бюджет акчаларының баш администраторы
җитҽкчесенҽ, бюджет акчаларын бҥлҥченең җитҽкчесенҽ, бюджет акчаларын
алучы җитҽкчесенҽ, бюджет керемнҽре администраторы җитҽкчесенҽ, бюджет
кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы җитҽкчесенҽ, бюджет
кытлыгын финанслау чыганаклары администраторы җитҽкчесенҽ Формалаштыру
һҽм бирҥ эшчҽнлеге булып тора:
а) бюджет акчаларын бҥлҥченең, бюджет акчаларын алучының, бюджет
керемнҽре администраторының, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары
администраторының (алга таба - бюджет акчалары администраторының), бюджет

акчаларының
баш
администраторының
(алга
таба-бюджет
акчалары
администраторының) бюджет вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре турында
мҽгълҥмат, шул исҽптҽн бюджет хисаплылыгының дҿреслеге турында бҽялҽмҽ;
б) финанс менеджментының сыйфатын кҥтҽрҥ, шул исҽптҽн бюджет
акчаларын куллануның нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген арттыру турында
тҽкъдимнҽр;
в) финанс менеджментының сыйфатын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн карарларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ.
2. Эчке финанс аудиты максатларда гамҽлгҽ ашырыла:
а) бюджет акчалары баш администраторының, бюджет средстволары
администраторының бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган
билгелҽнгҽн хокукый актларда, ҥз бюджет вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥгҽ карата талҽплҽрне
ҥтҽҥ (алга таба - эчке финанс контроле) максатларында гамҽлгҽ ашырыла торган
эчке процессның ышанычлылыгын бҽялҽҥ һҽм эчке финанс контролен оештыру
турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ максатларында гамҽлгҽ ашырыла торган эчке
финанс контроле ышанычлылыгын бҽялҽҥ (алга таба-эчке финанс контроле);
б) бюджет хисаплылыгының дҿреслеген һҽм бюджет исҽбен алып бару
тҽртибенең бюджет исҽбен алып баруның бердҽм методологиясенҽ, Россия
Федерациясе
Финанс
министрлыгы
тарафыннан
билгелҽнгҽн
бюджет
хисаплылыгын тҿзҥ, тапшыру һҽм раслау тҽртибенҽ, шулай ук РФ БК 264.1
статьясындагы 5 пункты нигезендҽ кабул ителгҽн ведомство (эчке) актларына
туры килҥен раслау;;
в) финанс менеджментының сыйфатын кҥтҽрҥ.
3. Эчке финанс аудиты структур бҥлекчҽлҽрнең функциональ бҽйсезлеге
принцибы нигезендҽ яисҽ эчке финанс аудитының федераль стандартларында
каралган
очракларда,
бюджет
акчаларының
баш
администраторы
(хезмҽткҽрлҽре), эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыру буенча вҽкалҽтлҽр
бирелгҽн бюджет акчалары администраторының вҽкалҽтле вазыйфаи затлары
(хезмҽткҽрлҽре), эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыру буенча вҽкалҽтлҽр
бирелгҽн бюджет акчалары администраторының, шулай ук ҽлеге статьяда
каралган вҽкалҽтлҽрне тапшыру очракларында гамҽлгҽ ашырыла, - бюджет
акчаларының баш администраторы (администраторы) яисҽ вҽкалҽтле вазыйфаи
затлар (хезмҽткҽрлҽре) тарафыннан кҥрсҽтелгҽн вҽкалҽтлҽр аңа тапшырыла.
4. Бюджет акчалары администраторы ҥз карамагындагы бюджет
акчаларының баш администраторына яисҽ бюджет акчаларының ҽлеге баш
администраторына эчке финанс аудитының федераль стандартлары нигезендҽ
эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽрен тапшырырга хокуклы.
5. Эчке финанс аудиты Россия Федерациясе Финанс министрлыгы
тарафыннан билгелҽнгҽн эчке финанс аудитының федераль стандартлары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Эчке финанс аудитының федераль стандартларында эчке финанс аудитын
гамҽлгҽ ашырганда функциональ бҽйсезлек принцибы, бурычлар, эчке финанс
аудитын оештыру, планлаштыру һҽм уздыру нигезлҽре һҽм тҽртибе, аның
нҽтиҗҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру, вазыйфаи затларның (хезмҽткҽрлҽрнең) хокуклары
һҽм бурычлары, шулай ук эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыру буенча
вҽкалҽтлҽрне тапшыру очракларын һҽм тҽртибен билгелҽргҽ тиеш.
Бюджет акчаларының Баш администраторлары, эчке финанс аудитын
гамҽлгҽ ашыручы бюджет акчалары администраторлары эчке финанс аудитының
федераль стандартларын ҥтҽп, эчке финанс аудитын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин
итҽ торган ведомство (эчке) актларын чыгара.
6. Бюджет вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥ сыйфатын, шулай ук активлар белҽн идарҽ
итҥ сыйфатын, муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр һҽм

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу сыйфатын мониторинглауны ҥз эченҽ алган
финанс менеджменты сыйфаты мониторингы ҥткҽрелҽ:
а) бюджет акчаларының баш администраторларына карата ул билгелҽгҽн
тҽртиптҽ финанс органы;
б) бюджет акчаларының баш администраторы ҥзенҽ буйсынган бюджет
акчалары администраторларына карата билгелҽнгҽн тҽртиптҽ.
7. Финанс менеджменты сыйфаты мониторингын ҥткҽрҥ тҽртибен шул
исҽптҽн билгели:
а) финанс менеджменты сыйфаты кҥрсҽткечлҽрен исҽплҽҥ һҽм анализлау,
кҥрсҽтелгҽн мониторингны уздыру ҿчен кирҽкле мҽгълҥматны формалаштыру һҽм
тапшыру кагыйдҽлҽре;
б) финанс менеджменты сыйфаты мониторингы нҽтиҗҽлҽре турында хисап
формалаштыру һҽм тапшыру кагыйдҽлҽре.
8. Бюджет акчаларының баш администраторы финанс органы каравына
ҥзенҽ буйсынган бюджет акчалары администраторларына карата финанс
менеджментының сыйфаты мониторингын ҥткҽрҥ вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында
тҽкъдим кертергҽ һҽм финанс органы белҽн килешенеп, ҽлеге вҽкалҽтлҽрне
финанс органына тапшырырга хокуклы.
9 статья. Казна учреждениелҽренең хокукый хҽле ҥзенчҽлеклҽре
1. Казна учреждениесе, ҽгҽр Россия Федерациясе законнарында башкасы
каралмаган булса, бюджет акчаларын баш бҥлҥченең (бҥлҥченең) бюджет
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органы карамагында тора.
Бюджет акчаларын алучының аларга бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ
ашырганда казна учреждениесенең ҥз карамагындагы бюджет акчаларын баш
бҥлҥче (бҥлҥче) белҽн хезмҽттҽшлеге РФ БК нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Казна учреждениесе эшчҽнлеген финанс ягыннан тҽэмин итҥ җирлек
бюджеты һҽм бюджет сметасы нигезендҽ башкарыла.
3. Казна учреждениесе, бары тик аның гамҽлгҽ кую документында каралган
булса гына, керем китерҽ торган эшчҽнлекне башкара ала. Кҥрсҽтелгҽн
эшчҽнлектҽн алынган керемнҽр җирлек бюджетына керҽ.
3.1. Казна учреждениесе тарафыннан керем китерҽ торган эшчҽнлекне
башкарганда кҥрсҽтелгҽн хезмҽтлҽр һҽм (яки) башкарылган эшлҽр ҿчен тҥлҽҥне
һҽм (яки) тҥлҽҥ кҥлҽмен билгелҽҥ тҽртибе, муниципаль хокукый актларда
башкасы каралмаган булса, казна учреждениесе карамагында булган муниципаль
орган тарафыннан билгелҽнҽ.
4. Казна учреждениесе РФ БК нигезендҽ аңа ачылган шҽхси счетлар аша
бюджет акчалары белҽн операциялҽр башкара.
5. Казна учреждениесе тарафыннан бюджет акчалары хисабына ҥтҽлергҽ
тиешле муниципаль контрактлар, башка килешҥлҽр (килешҥлҽр) тҿзҥ һҽм тҥлҽҥ,
ҽгҽр РФ БК бҥтҽнчҽ билгелҽнмҽгҽн булса, казна учреждениесенҽ җиткерелгҽн
бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ, кабул ителгҽн һҽм ҥтҽлмҽгҽн
йҿклҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып, җирлек исеменнҽн башкарыла.
Казна учреждениесе тарафыннан муниципаль контрактлар, башка
шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) тҿзегҽндҽ ҽлеге пункт талҽплҽрен бозу казна
учреждениесе карамагында булган бюджет акчаларын баш бҥлҥченең (бҥлҥченең)
бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органы дҽгъвасы буенча
аларны суд тарафыннан гамҽлдҽ тҥгел дип тану ҿчен нигез булып тора.
6. Бюджет акчаларын алучы буларак казна учреждениесенҽ бюджет
акчаларын баш бҥлҥче (бҥлҥче) буларак бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын
киметкҽн очракта, ул казна учреждениесе тарафыннан тҿзелгҽн Бюджет

йҿклҽмҽлҽрен ҥти алмавына китерҽ торган элек җиткерелгҽн бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитларын киметкҽн очракта:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ мондый муниципаль контрактларның яңа
шартларын, шул исҽптҽн аларны ҥтҽҥ бҽясе һҽм (яки) сроклары һҽм (яки)
товарның (эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең) кҥлҽме (кҥлҽме)буенча) килештерҥне
тҽэмин итҽргҽ тиеш;
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан расланган Гомуми талҽплҽр
нигезендҽ мондый шартнамҽлҽрнең (килешҥлҽр) яңа шартларын килештерҥне, ҽ
яңа шартлар буенча килешҥ (килешҥ) булмаганда, казна учреждениесе килешҥне
ҿзҥне тҽэмин итҽргҽ тиеш.
Муниципаль контракт, башка килешҥ (килешҥ) ягы казна учреждениесеннҽн
бары тик муниципаль контракт, башка килешҥ (килешҥ) шартларын ҥзгҽртҥгҽ
турыдан-туры бҽйле фактта тотылган зыянны гына тҥлҽтҥне талҽп итҽргҽ
хокуклы.
РФ БК нигезендҽ агымдагы финанс елына һҽм план чорына бюджет
турындагы карарның план чорына кагылышлы ҿлешендҽ ҥз кҿчлҽрен югалткан
дип танылган очракта, казна учреждениесе, планлы чорда тҥлҽнергҽ тиешле элек
тҿзелгҽн шартнамҽлҽрне һҽм килешҥлҽрне ҿзҥ турында, кҥрсҽтелгҽн
шартнамҽлҽргҽ һҽм килешҥлҽргҽ ҿстҽмҽ килешҥлҽр тҿзҥ шарты белҽн, карар
кабул итмҽскҽ хокуклы.
7. Аның акчалата йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен казна учреждениесенҽ
җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары җитмҽгҽндҽ, мондый йҿклҽмҽлҽр
буенча җирлек исеменнҽн бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органы җавап бирҽ, аның
карамагында тиешле казна учреждениесе тора.
8. Казна учреждениесе судта гариза бирҥче һҽм җавап бирҥче буларак
мҿстҽкыйль чыгыш ясый.
9. Казна учреждениесе РФ БК нигезендҽ башкарма документта кҥрсҽтелгҽн
акчалата йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне тҽэмин итҽ.
10. Казна учреждениесе кредитлар (заемнар) алырга, кыйммҽтле кҽгазьлҽр
алырга хокуклы тҥгел. Казна учреждениесенҽ субсидиялҽр һҽм бюджет
кредитлары бирелми.
10.1. Бюджет акчаларын баш бҥлҥче белҽн килешҥ буенча казна
учреждениесе килешҥ (килешҥ) нигезендҽ башка муниципаль учреждениегҽ
(ҥзҽклҽштерелгҽн бухгалтериягҽ) бюджет исҽбен алып бару һҽм бюджет
хисаплылыгын формалаштыру вҽкалҽтлҽрен тапшырырга хокуклы.
11. Ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽр, Россия Федерациясе
Бюджет законнары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, җирле ҥзидарҽ органнарына
(муниципаль органнарга) кагыла.
10 статья. Җирлек бюджеты керемнҽре
1. Җирлек бюджеты керемнҽренҽ салым керемнҽре, салым булмаган
керемнҽр һҽм кире кайтарылмый торган керемнҽр керҽ.
2. Җирлек бюджетына салымнар һҽм җыемнар турындагы Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ торган
тҥбҽндҽге җирле салымнардан салым керемнҽре кҥчерелҽ:
җир салымы-норматив буенча 100 процент;
физик затлар милкенҽ салым-норматив буенча 100 процент.
3. Җирлек бюджетына федераль салымнардан һҽм җыемнардан, шул

исҽптҽн махсус салым режимнарында каралган салымнардан һҽм Татарстан
Республикасы законнары белҽн РФ БКның 58 статьясы нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҥлҽҥлҽр нормативлары буенча региональ салымнардан салым керемнҽре
кҥчерелҽ.
4. Җирлек бюджетының салым булмаган керемнҽре РФ БК 41, 42 һҽм 46
статьялары нигезендҽ формалаша.
11 статья. Җирлек бюджеты чыгымнары
1. Җирлек бюджеты чыгымнарын формалаштыру Федераль дҽҥлҽт
хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте
органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен бҥлешҥгҽ бҽйле чыгым
йҿклҽмҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, аларны ҥтҽҥ Россия Федерациясе
законнары, халыкара һҽм башка шартнамҽлҽр һҽм килешҥлҽр нигезендҽ
чираттагы финанс елында һҽм план чорында тиешле бюджетлар акчалары
исҽбеннҽн башкарылырга тиеш.
2. Бюджет ассигнованиелҽренҽ ассигнованиелҽр керҽ.:
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽр сатып алуга ассигнованиелҽрне дҽ кертеп, муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ (эшлҽр башкару);
халыкны социаль тҽэмин итҥ;
муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр
булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирҥ;
юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш),
шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга субсидиялҽр бирҥ;
бюджетара трансфертлар бирҥ;
халыкара хокук субъектларына тҥлҽҥлҽр, взнослар, тҥлҽҥсез кҥчерҥлҽр
бирҥ;
муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ;
җирле ҥзидарҽ органнарының яисҽ бу органнарның вазыйфаи затларының
законсыз гамҽллҽре (гамҽл кылмау) нҽтиҗҽсендҽ гражданга яисҽ юридик затка
китерелгҽн зыянны каплау турында дҽгъвалар буенча суд актларын ҥтҽҥ.
3. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) бюджет
ассигнованиелҽренҽ ассигнованиелҽр керҽ.:
казна учреждениелҽре функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн
физик һҽм (яки) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ (эшлҽр башкару)
буенча да;
бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ, шул исҽптҽн
алар тарафыннан муниципаль йҿклҽмҽ ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ
субсидиялҽр бирҥ;
муниципаль учреждениелҽр булмаган коммерциячел булмаган оешмаларга,
шул исҽптҽн кҥрсҽтелгҽн оешмалар тарафыннан физик һҽм (яки) юридик затларга
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) шартнамҽлҽр (килешҥлҽр)
нигезендҽ субсидиялҽр бирҥ;
муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру;
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр һҽм хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу (казна учреждениесе функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ
ҿчен бюджет ассигнованиелҽреннҽн һҽм казна учреждениелҽренең муниципаль
милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет
ассигнованиелҽреннҽн тыш);
социаль ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль социаль
заказны ҥтҽҥне финанс ягыннан тҽэмин итҥ максатларында юридик затларга,

шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр
җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ.
4. Муниципаль бирем ҥз эченҽ алырга тиеш:
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽрнең (башкарыла торган эшлҽрнең)
сыйфатын һҽм (яки) кҥлҽмен (эчтҽлеген)характерлаучы кҥрсҽткечлҽр;
муниципаль биремнең ҥтҽлешен контрольдҽ тоту тҽртибе, шул исҽптҽн аны
вакытыннан алда туктату шартлары һҽм тҽртибе;
муниципаль биремнең ҥтҽлеше турындагы хисапка карата талҽплҽр.
физик һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль
йҿклҽмҽ шулай ук ҥз эченҽ алырга тиеш:
тиешле хезмҽтлҽрне кулланучылар булып торучы физик һҽм (яки) юридик
затларның категориялҽрен билгелҽҥ;
тиешле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе;
физик яки юридик затлар тарафыннан тиешле хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен
тҥлҽҥгҽ иң чик бҽялҽр (тарифлар), ҽгҽр Россия Федерациясе законнарында
аларны тҥлҽҥле нигездҽ кҥрсҽтҥ каралган булса, йҽ кҥрсҽтелгҽн бҽялҽрне
(тарифларны) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн очракларда
билгелҽҥ тҽртибе.
5. Муниципаль бурыч кҥрсҽткечлҽре муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ
(эшлҽр
башкаруга)
бюджет
ассигнованиелҽрен
планлаштыру,
казна
учреждениесенең бюджет сметасын тҿзегҽндҽ, шулай ук муниципаль заданиене
ҥтҽҥгҽ бюджет яки автоном учреждение тарафыннан субсидиялҽр кҥлҽмен
билгелҽҥ ҿчен бюджет проектларын тҿзегҽндҽ кулланыла.
6. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль бирем муниципаль комитет
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Чираттагы финанс елына һҽм план чорына
бюджет расланган очракта, бер елга һҽм ҿч елга кадҽр срокка (бюджет проектын
тҿзегҽндҽ тҿгҽллҽштерергҽ мҿмкин) тҿзелҽ.
Муниципаль бурыч муниципаль учреждениелҽр тарафыннан физик
затларга кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽр ҿлешендҽ физик затларга
кҥрсҽтелҽ торган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Гомумроссия база
(тармак) исемлеклҽре (классификаторлары) нигезендҽ тҿзелҽ, аларны
формалаштыру, алып бару һҽм раслау Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. Кҥрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ (классификаторларга)
җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре барлыкка килҥгҽ китерҽ торган нигезлҽмҽлҽрне
кертҥ рҿхсҽт ителми.
Җирле ҥзидарҽ органнары муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ һҽм җирлекнең
муниципаль учреждениелҽре тарафыннан башкарылган эшлҽргҽ муниципаль
йҿклҽмҽне шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Гомумроссия база
(тармак) исемлегенҽ (классификаторына) кертелмҽгҽн дҽҥлҽт (муниципаль)
хезмҽтлҽренең тҿбҽк Исемлеге (классификаторы) нигезендҽ һҽм муниципаль
хокукый актларда каралган эшлҽргҽ һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ һҽм аларны ҥтҽҥгҽ
муниципаль
хокукый
актларда
каралган
эшлҽрнең
тҿбҽк
Исемлеге
(классификаторы) нигезендҽ формалаштырырга хокуклы., шул исҽптҽн Россия
Федерациясе һҽм Россия Федерациясе субъектларының уртак карамагындагы
мҽсьҽлҽлҽр буенча аларга тапшырылган вҽкалҽтлҽрне һҽм вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ
ашырганда. Дҽҥлҽт (муниципаль) хезмҽтлҽре һҽм эшлҽренең тҿбҽк исемлеген
(классификаторын) формалаштыру, алып бару һҽм раслау Россия Федерациясе
субъекты дҽҥлҽт хакимиятенең югары башкарма органы тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. Кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ (классификатор) муниципаль
берҽмлеклҽрнең чыгым йҿклҽмҽлҽре барлыкка килҥгҽ китерҽ торган
нигезлҽмҽлҽрне кертҥ рҿхсҽт ителми.
Дҽҥлҽт (муниципаль) хезмҽт кҥрсҽтҥлҽренең һҽм эшлҽрнең тҿбҽк

исемлеклҽре (классификаторлары) дҽҥлҽт һҽм муниципаль учреждениелҽр
турында мҽгълҥмат урнаштыру ҿчен рҽсми сайтта һҽм «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ
Россия
Федерациясе
Финанс
министрлыгы билгелҽгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе бюджет системасының
бердҽм порталында урнаштырыла.
Муниципаль бурыч бюджет һҽм автоном учреждениелҽр, шулай ук бюджет
акчаларын баш бҥлҥченең бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ
органы карары нигезендҽ билгелҽнгҽн казна учреждениелҽре ҿчен тҿзелҽ.
7. Муниципаль биремнҽр ҥтҽлешен финанс ягыннан тҽэмин итҥ җирле
бюджетлар хисабына Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль йҿклҽмҽнең ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽме, ҽлеге
пунктның 1 абзацында каралган тҽртиптҽ расланган норматив чыгымнар
нигезендҽ, эшчҽнлекнең билгелҽнгҽн ҿлкҽлҽрендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм
норматив-хокукый җайга салу функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма
хакимиятнең федераль органнары тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне
ҥтҽп исҽплҽнҽ.
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ муниципаль учреждениелҽрне
гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ
органы карары буенча муниципаль йҿклҽмҽне ҥтҽҥне финанс ягыннан тҽэмин итҥ
кҥлҽмен билгелҽгҽндҽ эшлҽр башкаруга норматив чыгымнар кулланыла.
8. Муниципаль биремне Формалаштыру һҽм муниципаль заданиене ҥтҽҥне
финанс белҽн тҽэмин итҥ тҽртибе РФ БК 69.2 статьясындагы 3 һҽм 4 пунктлары
нигезендҽ билгелҽнҽ, шул исҽптҽн:
1) муниципаль йҿклҽмҽне формалаштыру, ҥзгҽртҥ, раслау, аның ҥтҽлеше
турында хисап формалаштыру кагыйдҽлҽре һҽм сроклары;
2) муниципаль йҿклҽмҽне ҥтҽҥне финанс белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽмен
билгелҽҥ кагыйдҽлҽре һҽм сроклары, шул исҽптҽн:
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ чыгымнарның база нормативлары һҽм
аларга карата тҿзҽтҥче коэффициентлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ норматив чыгымнарны, шулай ук эшлҽрне башкаруга норматив
чыгымнарны исҽплҽҥ һҽм раслау;
муниципаль йҿклҽмҽнең ҥтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ
субсидиялҽрне кҥчерҥ сроклары һҽм кҥлҽмнҽре;
муниципаль йҿклҽмҽ ҥтҽлмҽгҽн очракта (рҿхсҽт ителгҽн (мҿмкин булган)
тайпылышларны исҽпкҽ алып) муниципаль йҿклҽмҽ кҥрсҽткечлҽренҽ туры килҽ
торган кҥлҽмдҽ субсидияне кире кайтару (муниципаль йҿклҽмҽ ҥтҽлмҽгҽн булса);
3) гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле
ҥзидарҽ органнары тарафыннан муниципаль заданиенең ҥтҽлешен тикшереп тору
кагыйдҽлҽре.
8.1. Муниципаль бурыч муниципаль заданиенең кҥрсҽтелҽ торган
муниципаль хезмҽтлҽр (башкарыла торган эшлҽр) кҥлҽмен характерлый торган
кҥрсҽткечлҽренҽ, шулай ук кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽрнең
(башкарыла торган эшлҽрнең) сыйфатын характерлый торган муниципаль
йҿклҽмҽ кҥрсҽткечлҽренҽ ирешмҽгҽн (рҿхсҽт ителгҽн (мҿмкин) кире кагылган)
очракта, ҽгҽр мондый кҥрсҽткечлҽр муниципаль биремдҽ билгелҽнгҽн булса,
ҥтҽлмҽгҽн булып тора.
9. Казна учреждениелҽре функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ.
Казна учреждениелҽре функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ ҥз эченҽ ала:
хезмҽткҽрлҽрен акчалата тоту (акчалата бҥлҽк, эш хакы), җирле ҥзидарҽ
органнары
хезмҽткҽрлҽрен,
муниципаль
вазыйфаларны,
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне, башка Категория хезмҽткҽрлҽрне билҽгҽн затларны акчалата
тоту (акчалата бҥлҽк, эш хакы), хезмҽт шартнамҽлҽре (хезмҽт контрактлары,

контрактлары) һҽм Россия Федерациясе законнары, Россия Федерациясе
субъектлары законнары һҽм муниципаль хокукый актлар нигезендҽ командировка
һҽм башка тҥлҽҥлҽр;
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу;
Россия Федерациясе бюджет системасына салымнарны, җыемнарны һҽм
башка мҽҗбҥри тҥлҽҥлҽрне тҥлҽҥ;
аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырганда казна учреждениесе китергҽн зыянны
каплау.
10. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар,
эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу, контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, РФ БК нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, дҽҥлҽт
һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында гамҽлгҽ
ашырыла.
Муниципаль контрактлар дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ
ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт
системасы турында Россия Федерациясе законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тҿзелгҽн һҽм расланган муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар,
эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу план-графигы нигезендҽ тҿзелҽ һҽм, РФ
БК 72 статьясындагы 3 пунктында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ тҥлҽнҽ.
Муниципаль заказчылар, бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын чакыртып алу
чорында, аларны бюджет турындагы карарга туры китерҥ максатларында, финанс
органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ исҽпкҽ куелган бюджет йҿклҽмҽлҽре кҥлҽменнҽн
артмаган кҥлҽмдҽ муниципаль контрактлар тҿзергҽ хокуклы.
Бюджет акчаларын алучылар муниципаль контрактлар тҿземичҽ гамҽлгҽ
ашырылган сатып алулар реестрын алып барырга тиеш.
Муниципаль контрактлар тҿземичҽ гамҽлгҽ ашырылган сатып алулар
реестрларында сатып алына торган товарларның, эшлҽр һҽм хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең кыскача атамасы; тҽэминатчыларның, подрядчыларның һҽм
хезмҽтлҽрне башкаручыларның атамасы һҽм урнашуы; сатып алу бҽясен һҽм
датасын ҥз эченҽ алырга тиеш.
11. Бюджет турындагы карарда бюджеттан акча бирҥ шартлары
билгелҽнергҽ мҿмкин, алар нигезендҽ мондый акчаларны бирҥ башкарма комитет
билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Кҥрсҽтелгҽн бюджет ассигнованиелҽрен һҽм (яисҽ) бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитларын бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ җиткерҥ тҽртибе финанс органы
тарафыннан билгелҽнҽ.
Ҽлеге пунктның 1 абзацында кҥрсҽтелгҽн тҽртипне раслаганчы, тиешле
бюджет ассигнованиелҽрен һҽм (яисҽ) бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын бюджет
акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ (бҥлҥчелҽргҽ) яисҽ алучыларга җиткерҥ рҿхсҽт
ителми.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн шартларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту бюджет
акчаларын баш бҥлҥче тарафыннан башкарыла.
12. Халыкны социаль тҽэмин итҥгҽ бюджет ассигнованиелҽренҽ
гражданнарга социаль тҥлҽҥлҽр бирҥгҽ йҽ гражданнарга социаль ярдҽм
чараларын гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнар файдасына товарлар,
эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр сатып алуга бюджет ассигнованиелҽре керҽ.
Халыкны социаль тҽэмин итҥгҽ чыгым йҿклҽмҽлҽре гавами норматив
йҿклҽмҽлҽр кабул итҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килергҽ мҿмкин.
Кҥрсҽтелгҽн
гавами
норматив
йҿклҽмҽлҽрне
ҥтҽҥгҽ
бюджет

ассигнованиелҽре мондый йҿклҽмҽлҽрнең һҽр тҿре буенча пенсиялҽр,
пособиелҽр, компенсациялҽр һҽм башка социаль тҥлҽҥлҽр, шулай ук халыкка
социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ чараларын гамҽлгҽ ашыру рҽвешендҽ аерым карала.
13. Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш),
шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук физик затларга субсидиялҽр - товарлар (җиңел
һҽм мотоцикллардан, алкогольле продукциядҽн тыш) җитештерҥ, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ товарлар җитештерҥгҽ (реализациялҽҥгҽ) бҽйле
алынмаган керемнҽрне каплау һҽм (яки) товарлар җитештерҥгҽ (реализациялҽҥгҽ)
бҽйле чыгымнарны каплау (каплау)максатларында, кҥрсҽтелгҽн виноградтан
җитештерелгҽн товарлар: шҽраб, чемерле шҽраблар (шампан шҽрабы), ликер
шҽрабларының сакланган географик якланган урыны (махсус шҽраблар)
кҥрсҽтелгҽн булуын (махсус шҽраблардан тыш), экспортка җибҽрҥ ҿчен
билгелҽнгҽн, (Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең норматив хокукый актларында
башкача каралмаган булса), эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ.
Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн, шулай ук
РФ БК 78 статьясындагы 6-8 пунктларында кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽрдҽн тыш),
индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик затларга - товар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥче затларга - җирле бюджет турында җирлек Советы
карарында һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган муниципаль хокукый актларда
яисҽ җирле ҥзидарҽ органнарының вҽкалҽтле актларында каралган очракларда
һҽм тҽртиптҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ.
Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш),
индивидуаль эшкуарларга, шулай ук товар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр
җитештерҥче физик затларга субсидиялҽр бирҥне җайга салучы муниципаль
хокукый актлар Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн гомуми талҽплҽргҽ
туры килергҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми
талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш.:
1) субсидиялҽр алу хокукына ия юридик затларны (муниципаль
учреждениелҽрдҽн тыш), индивидуаль эшкуарларны, физик затларны - товарлар,
эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽрне сайлап алу критерийлары һҽм
категориялҽре;
2) субсидиялҽр бирҥ максатлары, шартлары һҽм тҽртибе;
3) тиешле бюджетка субсидиялҽрне кире кайтару тҽртибе, аларны биргҽндҽ
билгелҽнгҽн шартлар бозылган очракта, тиешле бюджетка;
4) агымдагы финанс елында товарлар җитештерҥ (сату), эшлҽр башкару,
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн бҽйле чыгымнарны финанс ягыннан тҽэмин итҥ
максатларында бирелҽ торган субсидиялҽрнең (финанс ягыннан тҽэмин итҥ
чыганагы кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр булган субсидия алучының акчалата
йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ ҿчен кирҽкле сумма чиклҽрендҽ бирелгҽн субсидиялҽрдҽн
тыш) калган субсидиялҽрне кире кайтару очраклары һҽм тҽртибе.;
5) субсидия бирҽ торган бюджет акчаларын баш бҥлҥче (бҥлҥче) һҽм
муниципаль финанс контроле органы тарафыннан аларны алучылар тарафыннан
субсидиялҽр бирҥ шартларын, максатларын һҽм тҽртибен ҥтҽҥне мҽҗбҥри
тикшерҥ турында нигезлҽмҽ.
Ҽлеге пунктта каралган шартлар бозылган очракта, тиешле акчалар ҽлеге
пунктның 3-8 һҽм 17 абзацларында каралган муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирлек бюджетына кире кайтарылырга тиеш.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр аларны бирҥ турында
шартнамҽлҽргҽ (килешҥлҽргҽ) һҽм (яисҽ) аларны бирҥне җайга салучы
муниципаль хокукый актларга һҽм ҽлеге шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) буенча
йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ максатларында тҿзелгҽн шартнамҽлҽргҽ (шартнамҽлҽргҽ)
кертелҽ торган мҽҗбҥри шарт булып субсидиялҽр алучыларның һҽм

шартнамҽлҽр
(килешҥлҽр)
буенча
тҽэмин
итҥчелҽр
(подрядчылар,
башкаручылар)булган
затларның
ризалыгы
тора.,
муниципаль
унитар
предприятиелҽрдҽн, хуҗалык ширкҽтлҽреннҽн һҽм җҽмгыятьлҽрдҽн тыш,
аларның устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый берҽмлеклҽр, шулай ук
андый ширкҽтлҽр һҽм җҽмгыятьлҽр һҽм аларның устав (җыелма) капиталларында
катнашында коммерция оешмалары катнашында товарлар җитештерҥ (сату),
эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ бҽйле чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин
итҥгҽ субсидиялҽр бирҥ турындагы шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) буенча
йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ максатларында тҿзелгҽн килешҥлҽр (килешҥлҽр) буенча,
Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялҽр, һҽм муниципаль финанс
контроле
органнары
тарафыннан
субсидиялҽр
бирҥ
шартларының,
максатларының һҽм тҽртибенең ҥтҽлешен тикшерҥ.
Ҽлеге пунктның 1 абзацында Кҥрсҽтелгҽн юридик затларга ҽлеге пунктның
1 абзацында кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр биргҽндҽ, аларны бирҥне җайга салучы
муниципаль хокукый актларга товарлар җитештерҥ (гамҽлгҽ ашыру), эшлҽр
башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) аларны кҥрсҽтҥне җайга салучы
муниципаль хокукый актларга бҽйле чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ
субсидиялҽр бирҥ турындагы шартнамҽлҽргҽ (килешҥлҽргҽ) кертелгҽн мҽҗбҥри
шарт булып, чит ил валютасы акчалары исҽбеннҽн сатып алуны тыю тора, моннан
тыш, операциялҽрдҽн, югары технологияле чит ил җиһазларын, чимал һҽм
комплектлау ҽйберлҽрен сатып алганда (җибҽргҽндҽ), шулай ук ҽлеге юридик
затларга субсидиялҽр бирҥне җайга салучы муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн бҥтҽн операциялҽр максатларына ирешҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ
Россия Федерациясенең валюта законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пунктта каралган субсидиялҽр муниципаль - хосусый партнерлык
турында килешҥлҽрдҽ, муниципаль - хосусый партнерлык турында Россия
Федерациясе законнарында, концессион килешҥлҽр турында Россия Федерациясе
законнарында,
концессион
килешҥлҽр
турында
Россия
Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҿзелгҽн концессион килешҥлҽр һҽм шартлар
нигезендҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ ала.
Бюджет
турындагы
карарда
юридик
затларга
(муниципаль
учреждениелҽрдҽн тыш), шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, физик затларга субсидиялҽр, шул
исҽптҽн конкурс нигезендҽ бирелҽ торган грантлар бирҥ ҿчен бюджет
ассигнованиелҽре каралырга мҿмкин.
Кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽрне җирлек бюджетыннан бирҥ тҽртибе, ҽгҽр ҽлеге
пунктның 13 абзацында каралган карарлар белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽргҽ туры килергҽ
тиешле Башкарма комитетның муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
Бюджет турындагы карарда җирлек бюджетыннан акциялҽренең
(ҿлешлҽренең) муниципаль берҽмлеккҽ караган юридик затларга, кҥрсҽтелгҽн
юридик затлар милкендҽ булган (федераль законнарда билгелҽнгҽн очракларда)
капиталь тҿзелеш объектларына (элек Кҥрсҽтелгҽн юридик затлар тарафыннан
капиталь кертемнҽргҽ бҽйле чыгымнарны каплауга муниципаль берҽмлеккҽ
караган юридик затларга субсидиялҽр бирҥ ҿчен бюджет ассигнованиелҽре
каралырга мҿмкин., һҽм (яисҽ) алар тарафыннан кҥчемсез милек объектларын
сатып алуга, алга таба мондый юридик затларның устав капиталларын Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ арттыру белҽн бҽйле. Ҽлеге абзацта каралган
субсидиялҽр бирҥ турындагы карарлар җирле бюджеттан кҥчемсез мҿлкҽт
объектларын сатып алуга капитал салуларны гамҽлгҽ ашыруга һҽм (яисҽ)
кҥчемсез мҿлкҽт объектларын сатып алуга җирле администрациянең муниципаль
хокукый актлары рҽвешендҽ алар билгелҽгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ. Капиталь
тҿзелеш объекты ҿчен инвестициялҽрне дҽлиллҽҥне ҽзерлҽҥ Россия

Федерациясе законнары нигезендҽ мҽҗбҥри булса, мондый капиталь тҿзелеш
объектларына карата кҥрсҽтелгҽн карарлар Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ инвестициялҽр нигезлҽҥ һҽм аның технологик һҽм бҽя
аудиты нҽтиҗҽлҽре, шулай ук проектлауга расланган бирем нигезендҽ кабул
ителҽ.
Ҽлеге пунктның 15 абзацында каралган субсидиялҽр бирҥ субсидия бирҽ
торган бюджет акчаларын алучы һҽм субсидия бирелҽ торган юридик зат
арасында тҿзелҽ торган шартнамҽгҽ (килешҥгҽ) туры китереп гамҽлгҽ ашырыла.
Кҥрсҽтелгҽн шартнамҽгҽ (килешҥгҽ) ҽлеге пунктның 15 абзацында каралган
субсидия бирелгҽн юридик затның ҽлеге пунктның 15 абзацында каралган
субсидияне билгели торган нигезлҽмҽлҽр, ҽлеге пунктның 15 абзацында
кҥрсҽтелгҽн капиталь салуларны гамҽлгҽ ашыруга һҽм (яисҽ) кҥчемсез мҿлкҽт
объектларын сатып алуга алынган акчалар исҽбеннҽн, шулай ук федераль
законнарда билгелҽнгҽн очракларда муниципаль милеккҽ тапшырылырга тиешле
капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) максатларында сатып
алуларны гамҽлгҽ ашыру бурычын билгели торган нигезлҽмҽлҽр кертелергҽ
тиеш., дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, шулай ук хисап финанс
елында кулланылмаган субсидия калдыгын (ҽлеге пунктның 15 абзацында
кҥрсҽтелгҽн чыгымнарны каплауга субсидиялҽр һҽм финанс ягыннан тҽэмин итҥ
чыганагы кҥрсҽтелгҽн субсидия булган субсидия алучының акчалата
йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ ҿчен кирҽкле сумма чиклҽрендҽ бирелҽ торган
субсидиялҽрдҽн тыш) тиешле бюджетка кире кайтару турында нигезлҽмҽ, ҽгҽр
бюджет акчаларын алучы тарафыннан ҽлеге субсидиянең, субсидия бирҥ
максатларына ҽлеге пунктның 17 абзацында кҥрсҽтелгҽн хокукый актларда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽлеге акчалардан файдалануга ихтыяҗ булу турында карар
кабул ителмҽде.
Ҽлеге пунктта каралган субсидиялҽр бирҥ тҽртибе, субсидиялҽр бирҥ
турындагы шартнамҽлҽргҽ (килешҥлҽргҽ) талҽплҽрне дҽ кертеп, җирле
администрациянең муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
Ҽлеге пунктның 1, 13 - 17 абзацларында кҥрсҽтелгҽн юридик затларга, шул
исҽптҽн «Россия Федерациясендҽ сҽнҽгать сҽясҽте турында» 2014 елның 31
декабрендҽге 488-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ тҿзелгҽн махсус
инвестицион контрактлар шартлары нигезендҽ җирлек бюджетыннан субсидиялҽр
бирҥ турында шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) тҿзҥ һҽм муниципаль хезмҽт турында
килешҥлҽр тҿзҥ - муниципаль берҽмлек исеменнҽн расланган бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитларының гамҽлдҽ булу срогыннан артып киткҽн вакытка
муниципаль берҽмлек исеменнҽн концессион килешҥлҽр җирле администрация
карарларында каралган очракларда гамҽлгҽ ашырыла.
«Россия Федерациясендҽ капитал салуларны яклау һҽм бҥлҽклҽҥ турында»
2020 елның 1 апрелендҽге 69-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тҿзелгҽн капитал салуларны яклау һҽм бҥлҽклҽҥ турында шартнамҽ
(килешҥ) тҿзҥ кҥрсҽтелгҽн Федераль закон нигезендҽ билгелҽнҽ торган
чыгымнарны каплау сроклары һҽм кҥлҽмнҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пунктның 18 һҽм 19 абзацларында кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирҥ
турында
шартнамҽлҽр
(килешҥлҽр)
һҽм
кҥрсҽтелгҽн
шартнамҽлҽргҽ
(килешҥлҽргҽ) ҥзгҽрешлҽр кертҥне яисҽ аларны ҿзҥне кҥздҽ тоткан ҿстҽмҽ
килешҥлҽр финанс органы тарафыннан раслана торган типлаштырылган
формалар нигезендҽ тҿзелҽ.
Юридик затларга (муниципаль учреждениелҽргҽ субсидиялҽрдҽн тыш),
шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай ук мондый хезмҽтлҽрне башкаручы физик затларга -

товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ муниципаль социаль
заказны ҥтҽҥне финанс ягыннан тҽэмин итҥ максатларында субсидиялҽр Россия
Федерациясе кодексының 78.4 статьясы нигезендҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ.
14. Җирлек бюджетында бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ алар
тарафыннан муниципаль заданиене ҥтҽҥне финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ, шул
исҽптҽн социаль ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль заказны
ҥтҽҥ кысаларында, физик һҽм (яки) юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ норматив чыгымнарны һҽм муниципаль милекне карап тотуга норматив
чыгымнарны исҽпкҽ алып, субсидиялҽр карала.
Җирлек бюджетыннан бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ башка
максатларга субсидиялҽр бирелергҽ мҿмкин.
Субсидиялҽр бирҥ тҽртибе ҽлеге пунктның 1 абзацы нигезендҽ җирлек
бюджетыннан Башкарма комитет карары белҽн билгелҽнҽ.
Ҽлеге пунктның 2 абзацы нигезендҽ субсидиялҽр бирҥ кҥлҽмен һҽм
шартларын (РФ БК 78.4 статьясы нигезендҽ бирелҽ торган субсидиялҽрдҽн тыш)
билгелҽҥ тҽртибе башкарма комитет яисҽ аның вҽкалҽтле җирле ҥзидарҽ
органнары тарафыннан билгелҽнҽ. Ҽлеге пунктның 2 абзацы нигезендҽ
субсидиялҽр бирҥ кҥлҽмен һҽм шартларын билгелҽҥ тҽртибен билгелҽҥче
муниципаль хокукый актлар Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн гомуми
талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш.
Ҽлеге пунктта каралган субсидиялҽр бирҥ гамҽлгҽ куючы функциялҽрен
һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органнары һҽм бюджет яки
автоном учреждениелҽр арасында тҿзелҽ торган субсидиялҽр бирҥ турындагы
килешҥлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Җирлек бюджеты турындагы карарда муниципаль учреждениелҽр булмаган
башка коммерцияле булмаган оешмаларга субсидиялҽр каралырга мҿмкин.
Кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр кҥлҽмен билгелҽҥ һҽм җирлек бюджетыннан бирҥ
тҽртибе җирле администрациянең муниципаль хокукый актлары яисҽ җирле
ҥзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
Кҥрсҽтелгҽн муниципаль хокукый актлар Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽргҽ туры килергҽ һҽм субсидия биргҽн
бюджет акчаларын баш бҥлҥче (бҥлҥче) һҽм муниципаль учреждениелҽр
булмаган башка коммерцияле булмаган оешмалар тарафыннан субсидиялҽр бирҥ
шартларын, максатларын һҽм тҽртибен ҥтҽҥне муниципаль финанс тикшерҥе
органнары тарафыннан мҽҗбҥри тикшерҥ турындагы нигезлҽмҽлҽрдҽ булырга
тиеш.
Ҽлеге пунктның 6 һҽм 9 абзацларында кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр, аларны
бирҥ турында шартнамҽлҽргҽ (шартнамҽлҽргҽ) һҽм (яисҽ) аларны бирҥ тҽртибен
җайга салучы муниципаль хокукый актларга кертелҽ торган мҽҗбҥри шартлар һҽм
ҽлеге шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ максатларында
тҿзелгҽн шартнамҽлҽргҽ (шартнамҽлҽргҽ) субсидиялҽр алучыларның һҽм
шартнамҽлҽр
(килешҥлҽр)
буенча
тҽэмин
итҥчелҽр
(подрядчылар,
башкаручылар)булган затларның ризалыгы булып тора., субсидиялҽр алучылар
чыгымнарын финанс белҽн тҽэмин итҥгҽ субсидиялҽр бирҥ турындагы
шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ максатларында,
субсидиялҽр бирҥ шартларын, максатларын һҽм тҽртибен ҥтҽҥне тикшерҥ һҽм
субсидиялҽр алучыларның, чит ил валютасы чыгымнарын финанс ягыннан тҽэмин
итҥ максатларында бирелгҽн акчалар исҽбеннҽн сатып алуны тыю,
субсидиялҽрдҽн тыш, муниципаль финанс контроле органнары тарафыннан
субсидиялҽр бирҥ шартларын, максатларын һҽм тҽртибен ҥтҽҥне тикшерҥне
гамҽлгҽ ашыру ҿчен тҿзелгҽн килешҥлҽр (килешҥлҽр) буенча тҿзелгҽн, югары
технологияле импорт җиһазлары, чимал һҽм комплектлау ҽйберлҽре, шулай ук

норматив хокукый актларда, муниципаль хокукый актларда, Россия Федерациясе
Президенты, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектының
югары вазыйфаи заты, Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимиятенең
югары башкарма органы, җирле администрация карарлары белҽн билгелҽнгҽн
очракларда башка операциялҽр башкарганда гамҽлгҽ ашырыла.
Бюджет турындагы карарда җирле администрация карарлары нигезендҽ
казна
учреждениелҽре
булмаган коммерциягҽ
карамаган оешмаларга
субсидиялҽр рҽвешендҽ грантлар, шул исҽптҽн җирле администрация органнары
тарафыннан ҥткҽрелҽ торган конкурслар нҽтиҗҽлҽре буенча бюджет һҽм автоном
учреждениелҽргҽ субсидиялҽр бирҥ ҿчен бюджет ассигнованиелҽре карала ала,
аларга карата кҥрсҽтелгҽн органнар гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырмый торган учреждениелҽрне дҽ кертеп.
Кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽрне җирлек бюджетыннан бирҥ тҽртибе, ҽгҽр ҽлеге
пунктның 9 абзацында каралган карарлар белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, Башкарма
комитет карары белҽн билгелҽнҽ, ул Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан
билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш.
Ҽлеге пунктның 1 абзацында кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр исҽбеннҽн
тҥлҽнергҽ тиешле товарлар китерҥ, эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турында
бюджет һҽм Автоном учреждениелҽрнең шартнамҽлҽренҽ яклар килешҥе буенча
субсидиялҽр бирҥ ҿчен элек бирелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын киметкҽн
очракта товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽмен һҽм (яисҽ)
срокларын ҥзгҽртҥ һҽм (яисҽ) кҥлҽмен ҥзгҽртҥ мҿмкинлеге турындагы шарт
кертелҽ.
РФ БК нигезендҽ агымдагы финанс елына һҽм план чорына җирлек
бюджеты турындагы карарның план чорына кагылышлы ҿлешендҽ ҥз кҿчлҽрен
югалткан дип танылган очракта, бюджет яисҽ автоном учреждениесе план
чорында тҥлҽнергҽ тиешле шартнамҽлҽрнең план чорында аларны ҥтҽҥ
шартларын билгелҽҥче кҥрсҽтелгҽн шартнамҽлҽргҽ ҿстҽмҽ килешҥлҽр тҿзҥ
шарты белҽн ҽлеге пунктта каралган шартнамҽлҽрне ҿзҥ турында Карар кабул
итмҽскҽ хокуклы.
Ҽлеге пунктның 6 һҽм 9 абзацларында каралган субсидиялҽр бирҥ турында
шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) авыл җирлеге бюджетыннан һҽм аларга ҥзгҽрешлҽр
кертҥне яки аларны ҿзҥне кҥздҽ тоткан ҽлеге шартнамҽлҽргҽ (килешҥлҽргҽ)
ҿстҽмҽ килешҥлҽр финанс органы тарафыннан раслана торган типлаштырылган
формалар нигезендҽ тҿзелҽ.
Социаль ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль социаль
заказны ҥтҽҥне финанс ягыннан тҽэмин итҥ максатларында ҽлеге пунктның 6
абзацында кҥрсҽтелгҽн, мондый хезмҽтлҽрне башкаручы булган коммерцияле
булмаган оешмаларга субсидиялҽр РФ БК 78.4 статьясы нигезендҽ җирлек
бюджетыннан бирелҽ.
Ҽлеге пунктның 2, 6 һҽм 9 абзацларында каралган субсидиялҽр бирҥ
турында шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) тҿзҥ җирле администрация карарларында
каралган очракларда җирлек бюджетыннан расланган бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитларының гамҽлдҽ булу срогыннан артып киткҽн вакытка гамҽлгҽ ашырыла.
15. Җирлек бюджетында бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ,
муниципаль унитар предприятиелҽргҽ кҥрсҽтелгҽн учреждениелҽр һҽм
предприятиелҽр тарафыннан муниципаль милектҽге капиталь тҿзелеш
объектларына яисҽ муниципаль милеккҽ кҥчемсез мҿлкҽт объектларын сатып
алуга (алга таба-ҽлеге пунктта) субсидиялҽр каралырга мҿмкин ҽлеге
учреждениелҽрдҽ оператив идарҽ итҥ хокукында булган йҽ ҽлеге
предприятиелҽрдҽ оператив идарҽ итҥ яки хуҗалык алып бару хокукында булган
тҿп акчалар бҽясен, шулай ук ҽлеге предприятиелҽрнең хуҗалык алып бару

хокукына нигезлҽнгҽн устав фондын алга таба арттыру белҽн бҽйле рҽвештҽ,
ҽлеге пунктның 2 абзацында кҥрсҽтелгҽн карарлар нигезендҽ.
Җирлек бюджетыннан ҽлеге пунктта каралган субсидиялҽр исҽбеннҽн
муниципаль милек объектларына капитал салуларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен бюджет
ассигнованиелҽре бирҥ турында карарлар кабул итҥ һҽм кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр
бирҥ башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пунктта каралган субсидияне бирҥ бюджет акчаларын алучы һҽм
бюджет яисҽ автоном учреждение, муниципаль унитар предприятие (алга таба субсидия бирҥ турында килешҥ) арасында тҿзелҽ торган субсидия бирҥ
турындагы килешҥ нигезендҽ, ҽлеге пунктның 16 абзацы нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ
алып, расланган бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларының гамҽлдҽ булу срогына
гамҽлгҽ ашырыла.
Субсидия бирҥ турындагы килешҥ муниципаль милекнең һҽм (яки)
муниципаль милеккҽ сатып алына торган кҥчемсез мҿлкҽтнең берничҽ Капиталь
тҿзелеш объектына карата тҿзелергҽ мҿмкин һҽм шул исҽптҽн ҥз эченҽ алырга
тиеш:
субсидия бирҥ максаты һҽм аны һҽр объектка карата еллар буенча
бҥленеп, ҥзгҽртеп коруга (реконструкциялҽҥгҽ, шул исҽптҽн реставрация
элементлары белҽн, техник җиһазландыруга) яисҽ сатып алуга субсидия бирелҽ
торган субсидия кҥлҽме, аның исеме, егҽрлеге, тҿзелеш (реконструкциялҽҥ)
вакыты, шул исҽптҽн реставрация, техник яңадан коралландыру элементлары
белҽн) яисҽ объектның бҽясен, шулай ук финанс ягыннан тҽэмин итҥнең барлык
чыганаклары хисабына муниципаль милек объектына капиталь салуларның
гомуми кҥлҽмен кҥрсҽтеп,;
ҽлеге Килешҥне гамҽлгҽ ашырганда субсидия бирҥ турында килешҥ
якларының хокукларын һҽм бурычларын һҽм аларның ҥзара хезмҽттҽшлеге
тҽртибен билгели торган нигезлҽмҽлҽр;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия
Федерациясе
законында
билгелҽнгҽн
нигезлҽмҽлҽрне
субсидиялҽрдҽн
файдаланганда автоном учреждение, муниципаль унитар предприятие
тарафыннан ҥтҽҥ турында шарт;
финанс органында субсидиялҽр белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу ҿчен
лицевой счет ачу бурычын, ҽ җирле администрация Федераль казначылык органы
белҽн Федераль казначылык органы тарафыннан Автоном учреждениенең,
муниципаль унитар предприятиенең шҽхси счетын ачу һҽм алып бару турында
Федераль казначылык органында - Федераль казначылык тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ федераль казначылык органында-Федераль казначылык
органында-Федераль казначылык органында килешҥ тҿзегҽн очракта-муниципаль
автоном учреждениенең, муниципаль унитар предприятиенең шҽхси счетын ачу
һҽм алып бару бурычын билгели торган нигезлҽмҽлҽр;
субсидия кҥчерҥнең сроклары (срокларын билгелҽҥ тҽртибе), шулай ук
ҽлеге пунктның 8 абзацында кҥрсҽтелгҽн шҽхси счетка субсидия кҥчерҥ бурычын
билгели торган нигезлҽмҽлҽр;
бюджет яисҽ автоном учреждениенең, муниципаль унитар предприятиенең
субсидиялҽр бирҥ турында килешҥдҽ билгелҽнгҽн шартларның ҥтҽлешен
тикшерҥгҽ субсидия бирҥче бюджет акчаларын алучының хокукын билгели торган
нигезлҽмҽлҽр;
чираттагы финанс елы башына ҽлеге учреждениегҽ, җирлек башкарма
комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ кабул ителгҽн очракта, субсидия бирҽ торган
бюджет акчаларын алучының карары, ҽлеге акчаларны субсидия бирҥ
максатларына җибҽрҥ ихтыяҗы булган очракта, Чираттагы финанс елы башына

ҽлеге учреждениегҽ, предприятиегҽ элек санап кителгҽн калдык кҥлҽмендҽ кире
кайтару тҽртибе;
тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге учреждение, предприятие тарафыннан
субсидиялҽр бирҥ турында килешҥдҽ билгелҽнгҽн максатларны һҽм шартларны
бозу фактлары ачыкланган очракта, бюджет яисҽ автоном учреждение,
муниципаль унитар предприятие тарафыннан файдаланылган суммаларны кире
кайтару тҽртибе;
бюджет яисҽ автоном учреждение, муниципаль унитар предприятие
тарафыннан субсидиялҽр бирҥ турындагы килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн шарт каралган
булса, муниципаль милек объектына капитал салуларны башка чыганаклар
исҽбенҽ финанслау турындагы шартны бозган ҿчен бирелҽ торган субсидия
кҥлҽмен туктатып торуны йҽ киметҥне кҥздҽ тоткан нигезлҽмҽлҽр;
бюджет яисҽ автоном учреждениегҽ, муниципаль унитар предприятиегҽ
субсидиялҽрдҽн файдалану турында хисап бирҥ тҽртибе һҽм сроклары;
субсидия бирҥ турындагы килешҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ очраклары һҽм
тҽртибе, шул исҽптҽн РФ БК нигезендҽ бюджет акчаларын алучыга субсидиялҽр
бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын киметкҽн
очракта, шулай ук субсидия бирҥ турындагы килешҥне вакытыннан алда туктату
очраклары һҽм тҽртибе.
Башкарма комитет карары белҽн бюджет акчаларын алучыларга
субсидиялҽр бирҥ турында бюджет акчаларын алучы тарафыннан расланган
бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларының гамҽлдҽ булу срогыннан артып киткҽн
тиешле карарларны гамҽлгҽ ашыру срогына субсидиялҽр бирҥ турында
килешҥлҽр тҿзҥ хокукы бирелергҽ мҿмкин.
Чираттагы финанс елы башына субсидия биргҽн бюджет акчаларын
алучының карары булмаганда, Чираттагы финанс елы башына файдаланылмаган
калдык кҥлҽмендҽ акчаларны тҥлҽттерҥ тҽртибе, ҽлеге акчаларны субсидия бирҥ
максатларына җибҽрҥ ихтыяҗы булганда, Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽрне исҽпкҽ алып, финанс
органы тарафыннан билгелҽнҽ.
Муниципаль
милектҽге
капиталь
тҿзелеш
объектларын
тҿзҥ
(реконструкциялҽҥ, шул исҽптҽн реставрациялҽҥ, техник яктан яңадан
коралландыру) яки ҽлеге пунктта каралган субсидия хисабына тҥлҽнергҽ тиешле
кҥчемсез мҿлкҽт объектларын муниципаль милеккҽ сатып алу максатларында
тҿзелгҽн килешҥлҽр, РФ БК нигезендҽ субсидия бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
бюджет акчаларын алучыга элек җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын
киметкҽн очракта тҥлҽҥ кҥлҽмен һҽм (яки) срокларын һҽм (яки) эш кҥлҽмен
ҥзгҽртҥ мҿмкинлеге турындагы шарт кертелҽ.
Ҽлеге пунктта каралган Шартнамҽнең ягы бюджет яисҽ автоном
учреждениедҽн, муниципаль унитар предприятиедҽн кҥрсҽтелгҽн шартнамҽ
шартлары ҥзгҽрҥгҽ турыдан-туры бҽйле реаль зыянны каплауны талҽп итҽргҽ
хокуклы.
РФ БК нигезендҽ агымдагы финанс елына һҽм план чорына бюджет
турындагы карарның план чорына кагылышлы ҿлешендҽ ҥз кҿчлҽрен югалткан
дип танылган очракта, бюджет яисҽ автоном учреждение, муниципаль унитар
предприятие план чорында тҥлҽнергҽ тиешле шартнамҽлҽрнең план чорында
аларны ҥтҽҥ шартларын билгелҽҥче кҥрсҽтелгҽн шартнамҽлҽргҽ ҿстҽмҽ
килешҥлҽр тҿзҥ шарты белҽн ҽлеге пунктта каралган шартнамҽлҽрне ҿзҥ турында
Карар кабул итмҽскҽ хокуклы.
Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ ҽлеге пунктта каралган субсидиялҽр, ҽлеге
пунктның 22 абзацында кҥрсҽтелгҽн очрактан тыш, муниципаль милек
объектларына бюджет инвестициялҽрен ҽзерлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру турында

Карар кабул ителгҽн муниципаль милек объектларына яисҽ муниципаль милек
объектларына карата бирелҽ.
Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ ҽлеге пунктның 21 абзацында кҥрсҽтелгҽн
муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда
муниципаль заказчы булган казна учреждениесе тибын ҥзгҽртҥ очрагында,
муниципаль милек объектларына капитал салуларны гамҽлгҽ ашыруга
субсидиялҽр бирҥ рҿхсҽт ителҽ., ҽлеге объектларга бюджет инвестициялҽрен
ҽзерлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру турындагы карарга тиешле ҥзгҽрешлҽр керткҽннҽн
соң, моңа кадҽр тҿзелгҽн муниципаль контрактларга-казна учреждениесен бюджет
яки автоном учреждениегҽ, муниципаль унитар предприятиегҽ һҽм шартнамҽ
тҿренҽ алыштыру ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр керткҽннҽн соң, бюджет яисҽ автоном
учреждениегҽ яисҽ аның оештыру - хокукый рҽвешен ҥзгҽрткҽннҽн соң
муниципаль унитар предприятиегҽ яисҽ аның оештыру-хокукый рҽвешен
ҥзгҽрткҽннҽн соң, казна учреждениесе тарафыннан элек тҿзелгҽн муниципаль
контрактларга ҥзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң, - бюджет яисҽ автоном
учреждениенең,
муниципаль
унитар
предприятиенең
граждан-хокукый
шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында кҥрсҽтелҽ.
15.1. Җирлек бюджетында «социаль ҿлкҽдҽ дҽҥлҽт (муниципаль) социаль
заказы турында» Федераль закон һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендҽ социаль ҿлкҽдҽ
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль социаль заказны ҥтҽҥне финанс
ягыннан тҽэмин итҥ максатларында юридик затларга, шҽхси эшмҽкҽрлҽргҽ, шулай
ук товар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җитештерҥчелҽргҽ субсидиялҽр каралырга
мҿмкин:
1) РФ БК 69.2 статьясында, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 11 статьясында каралган
муниципаль йҿклҽмҽнең бюджет һҽм автоном учреждениелҽре тарафыннан
ҥтҽлешен финанс ягыннан тҽэмин итҥгҽ;
2) конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча тҿзелгҽн социаль ҿлкҽдҽ муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турында килешҥ ҿчен тҥлҽҥ;
3) социаль ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ бҽйле чыгымнарны финанс
белҽн тҽэмин итҥ (каплау) турында Социаль сертификат нигезендҽ социаль
ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ.
Ҽлеге пунктның 2 һҽм 3 пунктчаларында каралган субсидиялҽр җирлек
бюджетыннан җирлек башкарма комитеты билгелҽгҽн тҽртиптҽ, «социаль ҿлкҽдҽ
дҽҥлҽт (муниципаль) социаль хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥгҽ дҽҥлҽт (муниципаль) социаль
заказы турында» Федераль закон һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендҽ социаль ҿлкҽдҽ
муниципаль хезмҽтлҽрне башкаручыларны сайлап алу нҽтиҗҽлҽре буенча
тҿзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пунктта каралган килешҥлҽр социаль ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥгҽ муниципаль заказда кҥрсҽтелгҽн социаль ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакытына тҿзелҽ, ул ҽлеге пунктның 2 һҽм 3 пунктларында каралган
субсидиялҽр бирҥгҽ бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларының гамҽлдҽ булу срогыннан
артып китҽргҽ мҿмкин.
Хисап финанс елында кулланылмаган ҽлеге пунктның 2 һҽм 3
пунктларында каралган килешҥлҽр нигезендҽ бирелҽ торган субсидиялҽр
калдыклары, ҽлеге килешҥлҽрдҽ билгелҽнгҽн шартларны ҥтҽгҽн очракта, социаль
ҿлкҽдҽ муниципаль хезмҽтлҽрне башкаручылар карамагында кала.
16. Җирлек бюджетында, шул исҽптҽн муниципаль программалар
кысаларында, ҽлеге пунктның ҿченче абзацында кҥрсҽтелгҽн карарлар нигезендҽ
муниципаль милек объектларына капитал салулар рҽвешендҽ бюджет
инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре каралырга мҿмкин.

Бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
капиталь тҿзелеш объектлары яисҽ бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру
нҽтиҗҽсендҽ муниципаль милеккҽ сатып алынган кҥчемсез мҿлкҽт объектлары
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль учреждениелҽргҽ, муниципаль унитар
предприятиелҽргҽ оператив идарҽ итҥ яки хуҗалык алып бару хокукында
беркетелҽ, алга таба тҿп акчаларның бҽясе арта бара, муниципаль унитар
предприятиелҽрдҽн оператив идарҽ итҥ яки хуҗалык алып бару хокукында булган
яисҽ муниципаль унитар предприятиелҽрдҽн, шулай ук ҽлеге предприятиелҽрнең
хуҗалык алып бару хокукына нигезлҽнгҽн устав фонды составына кертелҽ.
Җирлекнең муниципаль милке объектларына бюджет инвестициялҽре һҽм
ҽлеге объектларга бюджет инвестициялҽрен ҽзерлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру турында
карарлар кабул итҥ Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль заказчы булган җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарына
килешҥлҽр нигезендҽ муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽрен
гамҽлгҽ ашырганда кҥрсҽтелгҽн органнар исеменнҽн муниципаль контрактларны
гавами-хокукый берҽмлек исеменнҽн тҿзҥ һҽм ҥтҽҥ буенча муниципаль заказчы
вҽкалҽтлҽрен тҥлҽҥсез нигездҽ тапшыру хокукы бирелҽ (алга таба-килешҥлҽр
нигезендҽ) кҥрсҽтелгҽн органнарга карата гамҽлгҽ куючылар функциялҽрен һҽм
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ яисҽ
кҥрсҽтелгҽн органнар аларга карата тиешле гавами-хокукый белем бирҥ мҿлкҽте
милекчесе хокукларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль унитар предприятиелҽргҽ
вҽкалҽтлҽрне тапшыру турында килешҥ.
Вҽкалҽтлҽрне тапшыру шартлары һҽм муниципаль милеккҽ карата
вҽкалҽтлҽрне тапшыру турында килешҥлҽр тҿзҥ тҽртибе башкарма комитет
тарафыннан билгелҽнҽ.
Вҽкалҽтлҽрне тапшыру турындагы килешҥ муниципаль милекнең һҽм (яки)
муниципаль милеккҽ сатып алына торган кҥчемсез мҿлкҽтнең берничҽ Капиталь
тҿзелеш объектына карата тҿзелергҽ мҿмкин һҽм шул исҽптҽн ҥз эченҽ алырга
тиеш:
бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру максаты һҽм капиталь тҿзелеш
объектына яки кҥчемсез мҿлкҽт объектына карата аның исеме, егҽрлеге
кҥрсҽтелгҽн еллар буенча бҥленеп бирелгҽн аларның кҥлҽме яисҽ ҽлеге пунктның
3 абзацында кҥрсҽтелгҽн карарларга туры килҽ торган объект бҽясенең, шулай ук
муниципаль милек объектына капиталь салуларның гомуми кҥлҽменең, шул
исҽптҽн ҽлеге пунктның 4 абзацында кҥрсҽтелгҽн тиешле органга каралган
бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽменең, ҽлеге пунктның 3 абзацында кҥрсҽтелгҽн
карарларга туры килҽ торган бюджет акчаларын алучы буларак, ҽлеге пунктның 3
абзацында кҥрсҽтелгҽн карарларга туры килҽ торган бюджет акчаларын алучы
буларак, тиешле;
бюджет яисҽ автоном учреждениенең, муниципаль унитар предприятиенең
ҽлеге пунктның 4 абзацында кҥрсҽтелгҽн орган йҿзендҽ тиешле гавами-хокукый
берҽмлек исеменнҽн тҿзҥ һҽм ҥтҽҥ буенча хокукларын һҽм бурычларын билгели
торган нигезлҽмҽлҽр, муниципаль контрактлар;
ҥзлҽренҽ тапшырылган вҽкалҽтлҽрне ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен
бюджет яки автоном учреждениенең, муниципаль унитар предприятиенең
җаваплылыгы;
ҽлеге пунктның 4 абзацында кҥрсҽтелгҽн органның бюджет яисҽ автоном
учреждениенең, муниципаль унитар предприятиенең вҽкалҽтлҽрне тапшыру
турында тҿзелгҽн килешҥдҽ билгелҽнгҽн шартларның ҥтҽлешен тикшерҥгҽ
хокукын билгели торган нигезлҽмҽлҽр;
бюджет яисҽ автоном учреждениенең, муниципаль унитар предприятиенең
бюджет исҽбен алып бару, ҽлеге пунктның 4 абзацында кҥрсҽтелгҽн органга

бюджет хисаплылыгын тҿзҥ һҽм бирҥ бурычын билгели торган нигезлҽмҽлҽр.
Вҽкалҽтлҽрне тапшыру турындагы килешҥ ҽлеге пунктның 4 абзацында
кҥрсҽтелгҽн органнарга федераль казначылык органнарында (финанс
органнарында) бюджет акчаларын алучының муниципаль милек объектларына
бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашыру буенча операциялҽрне исҽпкҽ алу ҿчен
тапшырылган вҽкалҽтлҽре буенча шҽхси счетларын ачу ҿчен нигез булып тора.
Муниципаль заказчы вҽкалҽтлҽре муниципаль заказчы булып торучы җирле
ҥзидарҽ органнары, акциялҽре (ҿлешлҽре) җирлеккҽ карый торган, муниципаль
милек объектларына бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда, алга таба
кҥрсҽтелгҽн объектларны ҽлеге пунктның 3 абзацында кҥрсҽтелгҽн карарлар
нигезендҽ мондый юридик затларның устав (җыелма) капиталларына кертем
сыйфатында тапшыру белҽн җирле ҥзидарҽ органнарына тапшырылырга мҿмкин.
Кҥрсҽтелгҽн карарларда муниципаль заказчы вҽкалҽтлҽре тапшырыла торган
юридик затлар турында мҽгълҥмат булырга тиеш.
Ҽлеге пунктның 13 абзацында Кҥрсҽтелгҽн юридик затларның устав
(җыелма) капиталларына кертем сыйфатында капиталь тҿзелеш объектларын
тапшыру Кҥрсҽтелгҽн юридик затларның устав (җыелма) капиталларының
эквивалент ҿлешенҽ муниципаль милек хокукы барлыкка килҥгҽ китерҽ, ул
җирлекнең Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ юридик затларның
устав (җыелма) капиталларында катнашуы белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Җирлектҽге
устав (склад) капиталында җирлек ҿлешен рҽсмилҽштерҥ Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ һҽм бҽялҽрдҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
Гавами-хокукый компаниялҽргҽ яисҽ башка юридик затларга ҽлеге пунктта
каралган вҽкалҽтлҽрне тапшырганда аларга ҽлеге пунктның 4 абзацында
билгелҽнгҽн бюджет һҽм автоном учреждениелҽр, муниципаль унитар
предприятиелҽр ҿчен нигезлҽмҽлҽр тарала.
Муниципаль милектҽге капиталь тҿзелеш объектларына бюджет
инвестициялҽре концессион килешҥлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин.
Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ муниципаль милек объектларына бюджет
инвестициялҽре бирҥ рҿхсҽт ителми, алар буенча, ҽлеге пунктның 18 абзацында
кҥрсҽтелгҽн очрактан тыш, муниципаль милек объектларына капитал салуларны
гамҽлгҽ ашыруга субсидиялҽр бирҥ турында карар кабул ителгҽн.
Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ ҽлеге пунктның 17 абзацында кҥрсҽтелгҽн
муниципаль милек объектларына бюджет инвестициялҽре бирҥ рҿхсҽт ителҽ,
бюджет яисҽ автоном учреждение тибындагы яисҽ муниципаль унитар
предприятиенең оештыру-хокукый рҽвеше билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥзгҽргҽн очракта,
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78.2 статьясында каралган субсидиялҽр
алучылар булып торучы муниципаль унитар предприятиенең оештыру-хокукый
формасы ҥзгҽргҽн очракта, ҽлеге пунктның 17 абзацында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
милек объектларына бюджет инвестициялҽре бирҥ рҿхсҽт ителҽ, бюджет яисҽ
автоном учреждениегҽ, муниципаль унитар предприятиегҽ шартнамҽнең ягын бюджет яки автоном учреждениегҽ, муниципаль унитар предприятиегҽ, казна
учреждениесенҽ һҽм шартнамҽ тҿренҽ - бюджет яки автоном учреждениенең,
муниципаль унитар предприятиенең муниципаль контрактка алыштыру ҿлешендҽ
тиешле ҥзгҽрешлҽр кертеп, кҥрсҽтелгҽн объектларга капитал салуларны гамҽлгҽ
ашыру ҿчен субсидиялҽр бирҥ турындагы карарга тиешле ҥзгҽрешлҽр керткҽннҽн
соң казна учреждениесенҽ;
Муниципаль милеккҽ карамаган (кертелергҽ мҿмкин тҥгел) муниципаль
милек объектларына җирлек бюджетыннан бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ
ашыру рҿхсҽт ителми.
Россия Федерациясе субъекты бюджеты турында закон нигезендҽ җирле

бюджетлардан гамҽлгҽ ашырыла торган муниципаль милек объектларына
капитал салуларны финанслашуга җирле бюджетларга субсидиялҽр каралырга
мҿмкин.
Җирле бюджетларга кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирҥ тҽртибе Россия
Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимиятенең иң югары башкарма органы
тарафыннан билгелҽнҽ.
Капиталь тҿзелеш объектларына капиталь салуларны һҽм (яки) кҥчемсез
мҿлкҽт объектларын сатып алуны финанслашуга җирле бюджетларга кҥрсҽтелгҽн
субсидиялҽр бирҥ муниципаль милеккҽ керми (кертелергҽ мҿмкин тҥгел).
17. Муниципаль учреждениелҽр яисҽ муниципаль унитар предприятиелҽр
булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирҥ Кҥрсҽтелгҽн юридик
затларның устав (җыелма) капиталларының эквивалент ҿлешенҽ муниципаль
милек хокукы барлыкка килҥгҽ китерҽ. Җирлектҽге устав (склад) капиталында
җирлек ҿлешен рҽсмилҽштерҥ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ һҽм бҽялҽрдҽн гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль учреждениелҽр һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр
булмаган юридик затларга бюджет инвестициялҽре бирҥ турында карарлар кабул
итҥ тҽртибе җирлек бюджетыннан җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан
билгелҽнҽ.
Муниципаль учреждениелҽр яисҽ муниципаль унитар предприятиелҽр
булмаган юридик затларга кҥрсҽтелгҽн юридик затлар милкендҽге капиталь
тҿзелеш объектларына һҽм (яки) алар тарафыннан кҥчемсез мҿлкҽт объектларын
сатып алуга йҽ кҥрсҽтелгҽн юридик затларның устав (җыелма) капиталларына
мондый ярдҽмче җҽмгыятьлҽр милкендҽ булган капиталь тҿзелеш объектларына
капитал салуларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен кертем бирҥ максатларында бюджет
инвестициялҽре бирҥ турында карарлар, (яисҽ) мондый бҥлендек җҽмгыятьлҽр
тарафыннан кҥчемсез милек объектларын сатып алу ҿчен җирлек бюджетыннан
Башкарма комитетның муниципаль хокукый актлары рҽвешендҽ кабул ителҽ.
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ капиталь тҿзелеш объекты
ҿчен инвестициялҽрне нигезлҽҥне ҽзерлҽҥ мҽҗбҥри булса, ҽлеге пунктның 3
абзацында кҥрсҽтелгҽн карарлар, шул исҽптҽн, Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ инвестициялҽр нигезлҽҥ һҽм аның
технологик һҽм бҽя аудиты нҽтиҗҽлҽре, шулай ук проектлауга расланган бирем
нигезендҽ дҽ, Капиталь тҿзелеш объектларына карата кабул ителҽ.
Башкарма комитет һҽм ҽлеге пунктның 1 абзацында Кҥрсҽтелгҽн юридик
зат арасында җирлекнең инвестициялҽр субъекты милкендҽ катнашуы турында
шартнамҽ бюджет турындагы карар ҥз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң ҿч ай эчендҽ
рҽсмилҽштерелҽ.
Ҽлеге пунктның 1 абзацында кҥрсҽтелгҽн юридик затларга бюджет
инвестициялҽре бирҥ турындагы шартнамҽлҽргҽ кертелҽ торган мҽҗбҥри шарт
булып, югары технологияле чит ил җиһазларын, чималын һҽм комплектлау
ҽйберлҽрен сатып алганда (җибҽргҽндҽ) Россия Федерациясе валюта законнары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган, шулай ук Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карарлары белҽн билгелҽнгҽн башка операциялҽрне бюджет инвестициялҽре
бирҥ максатларына ирешҥгҽ бҽйле операциялҽрдҽн тыш, чит ил валютасы
акчалары исҽбеннҽн сатып алуны тыю тора., шул исҽптҽн ҽлеге пунктның 3
абзацында кҥрсҽтелгҽн Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимиятенең иң
югары башкарма органы, муниципаль берҽмлекнең җирле администрациясе, шул
исҽптҽн ҽлеге пунктның 3 абзацында кҥрсҽтелгҽн.
Ҽлеге пунктның 1 абзацында кҥрсҽтелгҽн юридик затларга бюджет
инвестициялҽре бирҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ тҿзелгҽн шартнамҽлҽргҽ җирлек
бюджеты акчалары исҽбеннҽн талҽплҽр Башкарма комитет тарафыннан

билгелҽнҽ.
Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн шартнамҽлҽр булмау бюджет
инвестициялҽре бирмҽҥ ҿчен нигез булып тора.
18. Ҽлеге статьяда каралган субсидиялҽр һҽм бюджет инвестициялҽре
бирҥ шарты булып, аларны алучыларда тиешле гавами-хокукый берҽмлек
алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча кичектерелгҽн (җайга салынмаган)
бурычлары
булмау
тора,
аның
бюджетыннан
субсидиялҽр,
бюджет
инвестициялҽре (җирле администрация билгелҽгҽн очраклардан тыш) бирҥ
планлаштырыла.
12 статья. Башкарма комитетның резерв фонды
Җирлек бюджетының чыгым ҿлешендҽ Башкарма комитетның резерв
фондын булдыру кҥздҽ тотыла.
Җирлек бюджетының чыгым ҿлешендҽ җирлек Советының резерв фондын
булдыру тыела.
Башкарма комитетның резерв фонды кҥлҽме җирлек бюджеты турындагы
карар белҽн билгелҽнҽ һҽм кҥрсҽтелгҽн карар белҽн расланган чыгымнарның
гомуми кҥлҽменнҽн 3 проценттан артмаска тиеш.
Башкарма комитетның резерв фонды акчалары кҿтелмҽгҽн чыгымнарны
финанс ягыннан тҽэмин итҥгҽ, шул исҽптҽн авария-торгызу эшлҽрен һҽм табигый
бҽла-казалар һҽм башка гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерҥгҽ бҽйле башка
чараларны ҥткҽрҥгҽ, шулай ук ҽлеге пунктның 6 абзацында кҥрсҽтелгҽн тҽртиптҽ
каралган башка чараларга җибҽрелҽ.
Җирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв
фондының бюджет ассигнованиелҽре Башкарма комитет карары буенча
файдаланыла.
Җирлек бюджеты составында каралган Башкарма комитетның резерв
фондының бюджет ассигнованиелҽрен куллану тҽртибе башкарма комитет
тарафыннан билгелҽнҽ.
Башкарма комитетның резерв фондының бюджет ассигнованиелҽреннҽн
файдалану турындагы хисап җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапка
кушымта итеп бирелҽ.
13 статья. Җирлек бюджетында каралмаган чыгымнарны гамҽлгҽ ашыру
Чыгым
йҿклҽмҽлҽренең
яңа
тҿрлҽрен
кабул
итҥгҽ
бюджет
ассигнованиелҽре бҥлеп бирҥ яисҽ чыгым йҿклҽмҽлҽренең гамҽлдҽге тҿрлҽрен
ҥтҽҥгҽ бюджет ассигнованиелҽрен арттыру, җирлек бюджеты турында җирлек
Советы карарына тиешле бюджет ассигнованиелҽрен кертҥ шарты белҽн йҽ
агымдагы финанс елында җирлек бюджеты турында җирлек Советы карарына
тиешле ҥзгҽрешлҽр керткҽннҽн соң, җирлек бюджетына ҿстҽмҽ керемнҽрнең
тиешле чыганаклары булганда һҽм (яисҽ) бюджет ассигнованиелҽре
кыскартылганда, Чираттагы финанс елы башыннан гына гамҽлгҽ ашырылырга
мҿмкин. җирлек бюджеты чыгымнарының аерым статьяларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
турында.

14 Статья. Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре

1. Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре нҽтиҗҽдҽ барлыкка килҽ:
1) җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр һҽм федераль законнар нигезендҽ җирле
ҥзидарҽ органнары хҽл итҽргҽ хокуклы башка мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль
хокукый актлар кабул итҥ, шулай ук ҽлеге мҽсьҽлҽлҽр буенча җирлек (муниципаль
берҽмлек исеменнҽн) шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) тҿзҥ.;
2) җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥзлҽренҽ тапшырылган аерым
дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда муниципаль хокукый актлар кабул итҥ;;
3) җирлек исеменнҽн муниципаль казна учреждениелҽре тарафыннан
килешҥлҽр (килешҥлҽр) тҿзҥ.
2. Ҽлеге статьяның 1 пунктындагы 2 һҽм 4 абзацларында кҥрсҽтелгҽн чыгым
йҿклҽмҽлҽре җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ һҽм
ҥз керемнҽре һҽм җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исҽбенҽ
ҥтҽлҽ.
3. Җирлекнең ҽлеге статьяның 1 пунктындагы 3 абзацында кҥрсҽтелгҽн
чыгым йҿклҽмҽлҽре федераль законнар (Татарстан Республикасы законнары)
нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актлары белҽн
билгелҽнҽ, җирлек бюджетына бирелҽ торган субвенциялҽр исҽбеннҽн һҽм
чиклҽрендҽ Россия Федерациясе БКның 140 статьясында каралган тҽртиптҽ
ҥтҽлҽ.
Муниципаль берҽмлектҽ тиешле субвенциялҽрне исҽплҽҥ методикаларында
кулланыла торган нормативлар арткан очракта, муниципаль берҽмлекнең
кҥрсҽтелгҽн чыгым йҿклҽмҽлҽрен тулысынча ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ
чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итҥ ҥз керемнҽре һҽм җирлек бюджеты
кытлыгын финанслау чыганаклары исҽбенҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ буенча муниципаль районның
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм җирлек арасында тҿзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ
ҥзенҽ тапшырылган җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ буенча җирле
ҥзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽренең бер ҿлешен муниципаль районның җирле
ҥзидарҽ органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашыруга яисҽ җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ буенча муниципаль районның җирле ҥзидарҽ органнары
вҽкалҽтлҽрен җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашыруга бҽйле
чыгым йҿклҽмҽлҽре, аларга тапшырылган килешҥлҽр нигезендҽ муниципаль
район һҽм авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнары арасында тҿзелгҽн килешҥлҽр
нигезендҽ тиешле җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль хокукый актлары
белҽн кҥрсҽтелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ билгелҽнҽ, тиешле җирле бюджетлардан
бюджетара трансфертлар исҽбенҽ һҽм чиклҽрендҽ Россия Федерациясе БК 142.4
һҽм 142.5 статьяларында каралган тҽртиптҽ башкарыла.
Муниципаль берҽмлектҽ тиешле бюджетара трансфертларны исҽплҽҥ
методикаларында кулланыла торган нормативлар арткан очракта, муниципаль
берҽмлекнең кҥрсҽтелгҽн чыгым йҿклҽмҽлҽрен тулысынча ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле
ҿстҽмҽ чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин итҥ кҥрсҽтелгҽн муниципаль
берҽмлекнең җирле бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исҽбенҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Җирле ҥзидарҽ органнары, РФ БК билгелҽгҽн талҽплҽрне ҥтҽп, ҥз
вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ гамҽлгҽ ашыручы депутатларга, җирле ҥзидарҽнең
сайланулы вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, муниципаль
учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽмнҽрен һҽм шартларын
мҿстҽкыйль билгели.
6. Җирле ҥзидарҽ органнары федераль дҽҥлҽт хакимияте органнары,
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ
кертелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ бҽйле чыгым йҿклҽмҽлҽрен, федераль
законнарда, Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн очраклардан

тыш, билгелҽргҽ һҽм ҥтҽргҽ хокуклы тҥгел.
Җирле ҥзидарҽ органнары башка муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле
ҥзидарҽ органнары, дҽҥлҽт хакимияте органнары компетенциясенҽ кермҽгҽн һҽм
федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн аларның
компетенциясеннҽн тҿшереп калдырылмаган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ бҽйле
чыгым йҿклҽмҽлҽрен бары тик ҥз финанс акчалары булганда гына (бюджетара
трансфертлардан тыш) билгелҽргҽ һҽм ҥтҽргҽ хокуклы.
7. Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестры Башкарма комитет билгелҽгҽн
тҽртиптҽ алып барыла.
Җирлекнең чыгым йҿклҽмҽлҽре реестры финанс органы тарафыннан
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына тапшырыла.
15 статья. Бюджет кытлыгы
1. Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына җирлек бюджеты
кытлыгы, ҽлеге статьяның 2 пунктында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне ҥтҽп, җирлек
советы карары белҽн билгелҽнҽ.
2021 елда җирле бюджет кытлыгы 15 статьяның 2 пунктында билгелҽнгҽн
чиклҽҥлҽрне коронавирус инфекциясе таралуын профилактикалау һҽм бетерҥ
ҿчен бюджет ассигнованиелҽре суммасыннан артып китҽргҽ мҿмкин (15.10.202020
ел, № 327-ФЗ).
2. Җирлек бюджеты кытлыгы, кире кайтарылмый торган тҥлҽҥлҽрнең һҽм
(яки) тҥлҽҥлҽрнең ҿстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган
кҥлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирлек бюджеты керемнҽренең расланган еллык
гомуми кҥлҽменең 10 проценттан артмаска тиеш.
РФ БК 136 статьясындагы 4 пунктында каралган чаралар гамҽлгҽ ашырыла
торган муниципаль берҽмлек ҿчен бюджет кытлыгы, кире кайтарылмый торган
тҥлҽҥлҽрнең һҽм (яисҽ) тҥлҽҥлҽрнең ҿстҽмҽ нормативлары буенча салым
керемнҽренең расланган кҥлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирле бюджет керемнҽренең
расланган еллык гомуми кҥлҽменең 5 процентыннан артмаска тиеш.
Муниципаль берҽмлек милкендҽге акциялҽрне сатудан һҽм капиталда
катнашуның башка рҽвешлҽрен сатудан керемнҽр кытлыгын финанслау
чыганаклары составында җирлеклҽр Советы карары белҽн расланган һҽм (яисҽ)
бюджет акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчалар кимҥ очрагында,
җирлек бюджеты кытлыгы ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне узып китҽргҽ
һҽм җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган акчаларны
киметергҽ мҿмкин.
3. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап кҥрсҽткечлҽре буенча
барлыкка килгҽн бюджет дефициты ҽлеге статьяның 2 пунктында билгелҽнгҽн
чиклҽҥлҽргҽ туры килергҽ тиеш.
15.1 статья. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр
1. Җирлек алдындагы акчалата бурычлар буенча бурыч-бурычлы кеше
билгелҽнгҽн датага җирлек алдындагы акчалата йҿклҽмҽлҽргҽ туры китереп
тҥлҽргҽ тиешле акчалар суммасы.
2. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча талҽплҽр җирлекнең
финанс активларын формалаштыра.
3. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча бурычларны исҽптҽн
тҿшерҥ һҽм торгызу кагыйдҽлҽре (нигезлҽре, шартлары һҽм тҽртибе), РФ БК
каралган очраклардан тыш, финанс органы тарафыннан билгелҽнҽ.

4. Җирлек алдында акчалата йҿклҽмҽлҽрне (акчалата йҿклҽмҽлҽр буенча
бурычларны) һҽм мондый йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне тҽэмин итҽ торган
алыш-бирешлҽрне исҽпкҽ алу, шулай ук кҥрсҽтелгҽн йҿклҽмҽлҽр һҽм килешҥлҽр
буенча талҽплҽрнең хокукларын гамҽлгҽ ашыру РФ БК 93.2 статьясындагы 4
пунктында кҥрсҽтелгҽн тиешле орган яисҽ РФ БК 93.2 статьясындагы 5 пунктында
кҥрсҽтелгҽн вҽкалҽтле зат тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
5. Килешҥдҽ башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, җирлек алдындагы акчалата
йҿклҽмҽлҽр тиешле сумманы җирлек бюджетының бердҽм счетына кҥчерҥ
датасыннан башлап ҥтҽлгҽн дип санала.
16 статья. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары
а) җирлек бюджеты кытлыгы эчке финанслау чыганаклары составына
кертелҽ:
номиналь хакы Россия Федерациясе валютасында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
кыйммҽтле кҽгазьлҽрне урнаштырудан кергҽн акчалар һҽм аларны тҥлҽҥгҽ
юнҽлдерелгҽн акчалар арасындагы аерма;
җирлек
тарафыннан
Россия
Федерациясе
валютасында
кредит
оешмаларының җҽлеп ителгҽн һҽм тҥлҽнгҽн кредитлары арасындагы аерма;
җирлек тарафыннан Россия Федерациясе валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм
тҥлҽнгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма (җирлеккҽ Россия Федерациясе
бюджет системасының башка бюджетлары тарафыннан бирелгҽн бюджет
кредитлары арасындагы аерма;
тиешле финанс елы дҽвамында җирлек бюджеты акчаларын исҽпкҽ алу
счетларында калган акчаларны ҥзгҽртҥ;
җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бҥтҽн чыганаклары;
б) җирлек бюджеты кытлыгын эчке финанслауның бҥтҽн чыганаклары
составына кертелҽ:
җирлек милкендҽ булган акциялҽр һҽм капиталда катнашуның башка
рҽвешлҽре сатудан керемнҽр;
җирле бюджет чаралары буенча курс аермасы;
муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан ҥтҽҥ гарантның принципалга
карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китерсҽ йҽ бенефициарның
принципалга карата талҽп хокукы гарантка бирелҥгҽ бҽйле булса, Россия
Федерациясе валютасында җирлек гарантиялҽрен ҥтҽҥгҽ җибҽрелҽ торган
акчалар кҥлҽме;
җирлекнең башка бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥгҽ Россия Федерациясе
валютасында җибҽрелҽ торган акчалар кҥлҽме;
юридик затларга җирлек бюджетыннан бирелгҽн бюджет кредитларын кире
кайтарудан алынган акчалар һҽм җирлек бюджетыннан юридик затларга бирелгҽн
бюджет кредитларының Россия Федерациясе валютасында бирелгҽн суммасы
арасындагы аерма;
җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка
бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитларын кире кайтарудан алынган акчалар
һҽм җирлек бюджетыннан Россия Федерациясе бюджет системасының башка
бюджетларына бирелгҽн бюджет кредитлары суммасы белҽн Россия
Федерациясе валютасында бирелгҽн бюджет кредитлары арасындагы аерма;
җирле бюджетның бердҽм счетыннан кҥчерелгҽн акчалар һҽм җирле
бюджетның бердҽм счетына кҥчерелгҽн акчалар арасындагы аерма җирле
бюджетның бердҽм счетында калдыклар белҽн идарҽ итҥ буенча операциялҽр
ҥткҽргҽндҽ.
в) агымдагы финанс елы башына җирлек бюджеты акчаларының

калдыклары:
хисап финанс елында файдаланылмаган муниципаль юл фондының бюджет
ассигнованиелҽре кҥлҽмендҽ агымдагы финанс елында муниципаль юл
фондының бюджет ассигнованиелҽрен арттыруга, шулай ук җирлек советы
карары белҽн билгелҽнҽ торган кҥлҽмдҽ агымдагы финанс елында вакытлыча
касса ҿзеклеклҽрен каплауга һҽм җирлек исеменнҽн товарлар белҽн тҽэмин
итҥгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль контрактлар тҿзҥгҽ
бюджет ассигнованиелҽрен арттыруга юнҽлдерелҽ ала, хисап финанс елында
ҽлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендҽ тҥлҽнергҽ тиешле юридик
затларга субсидиялҽр бирҥ ҿчен бюджет ассигнованиелҽре, хисап финанс елында
субсидиялҽр алучыларның акчалата йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ ҿчен кирҽкле сумма
чиклҽрендҽ, финанс белҽн тҽэмин итҥ чыганагы булып кҥрсҽтелгҽн субсидиялҽр
кҥрсҽтелгҽн
максатларга
файдаланылмаган
бюджет
ассигнованиелҽре
суммасыннан артмаган кҥлҽмдҽ, җирлек советы карары белҽн каралган
очракларда, җирлек бюджеты турында җирлек Советы карарында каралган
очракларда;
РФ БК нигезендҽ бурыч тотрыклылыгы уртача яки тҥбҽн булган заемчылар
тҿркеменҽ кертелгҽн заемчыларның гомуми суммасыннан артып киткҽн кҥлҽмдҽ,
җирлек бюджеты кытлыгын финанслауга юнҽлдерелгҽн чараларның гомуми
суммасыннан һҽм хисап финанс елы йомгаклары буенча җирлекнең бурыч
йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ кҥлҽмнҽреннҽн чыгып, агымдагы финанс елында җирлекнең
бурыч йҿклҽмҽлҽрен кыскартучы тҥлҽҥлҽрне гамҽлгҽ ашыруга җибҽрелҽ.
г) җирле бюджет кытлыгын тышкы финанслау чыганаклары составына
кертелҽ:
Россия Федерациясеннҽн чит ил валютасында җҽлеп ителгҽн һҽм җирлек
тарафыннан максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында бирелгҽн
бюджет кредитлары арасындагы аерма;
муниципаль гарантиялҽрне Гарант тарафыннан ҥтҽҥ гарантның принципалга
карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китергҽн очракта, максатчан чит ил
кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе тарафыннан бирелгҽн
чит ил валютасында җирлек гарантиялҽрен ҥтҽҥгҽ җибҽрелҽ торган акчалар
кҥлҽме.
17 статья. Муниципаль бурыч структурасы, муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽре
тҿрлҽре һҽм вакыты
1. Муниципаль бурыч структурасы бурыч йҿклҽмҽлҽренең ҽлеге статьяда
билгелҽнгҽн тҿрлҽре буенча муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿркемлегеннҽн
гыйбарҽт.
2. Җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре йҿклҽмҽлҽр рҽвешендҽ булырга мҿмкин:
а) җирлекнең кыйммҽтле кҽгазьлҽренҽ (муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽргҽ);
б) Россия Федерациясе валютасында җирлек бюджетына Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җҽлеп ителгҽн
бюджет кредитлары;
в) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия
Федерациясеннҽн чит ил валютасында җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары;
г) җирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе
валютасында җҽлеп ителгҽн кредитлар;
д)
җирлекнең
Россия
Федерациясе
валютасында
белдерелгҽн
гарантиялҽренҽ (муниципаль гарантиялҽргҽ);
е) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе
чит ил валютасында бирелгҽн муниципаль гарантиялҽргҽ;

ж) РФ БК гамҽлгҽ кергҽнче барлыкка килгҽн һҽм муниципаль бурычка
кертелгҽн бҥтҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре буенча.
3. Муниципаль бурыч кҥлҽменҽ кертелҽ:
а) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы;
б) җирлек бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка
бюджетларыннан җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары буенча тҿп бурыч кҥлҽме;
в) җирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан җҽлеп ителгҽн кредитлар
буенча тҿп бурыч кҥлҽме;
г) муниципаль гарантиялҽр буенча йҿклҽмҽлҽр кҥлҽме;
д) җирлекнең тҥлҽнмҽгҽн бҥтҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре кҥлҽме.
3.1. Муниципаль эчке бурыч кҥлҽменҽ кертелҽ:
а) йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль
кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча бурычның номиналь суммасы;
б) йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн Россия
Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирле бюджетка
җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары буенча тҿп бурыч кҥлҽме;
в) йҿклҽмҽлҽре Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн кредит
оешмаларыннан җирлек тарафыннан җҽлеп ителгҽн кредитлар буенча тҿп бурыч
кҥлҽме;
г) Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн муниципаль гарантиялҽр
буенча йҿклҽмҽлҽр кҥлҽме;
д) җирлекнең тҥлҽнмҽгҽн бҥтҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре кҥлҽме Россия
Федерациясе валютасында.
3.2. Муниципаль тышкы бурыч кҥлҽменҽ кертелҽ:
а) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия
Федерациясеннҽн җҽлеп ителгҽн чит ил валютасындагы бюджет кредитлары
буенча тҿп бурыч кҥлҽме;
б) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия Федерациясе
җирлеге тарафыннан бирелгҽн чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр
буенча йҿклҽмҽлҽр кҥлҽме.
4. 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.
17.1 статья. Җирлекнең Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн бурыч
йҿклҽмҽлҽрен туктату һҽм аларны муниципаль бурычтан тҿшереп калдыру
1. Ҽгҽр Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн бурыч йҿклҽмҽсе,
муниципаль бурыч йҿклҽмҽсе шартларында каралган тҥлҽҥ датасыннан соң
килгҽн датадан соң ҿч ел эчендҽ, ҽгҽр җирлек Советы карары белҽн башкасы
каралмаган булса, җирлекнең тҥлҽҥгҽ (кредитор тарафыннан йҿклҽмҽлҽр
шартларында һҽм җирлекнең муниципаль хокукый актларында гамҽл
кылылмаган) тапшырылмаса, кҥрсҽтелгҽн йҿклҽмҽ тулысынча туктатылган дип
санала һҽм муниципаль бурычтан тҿшереп калдырыла.
Җирлекнең муниципаль гарантиялҽр буенча бурыч йҿклҽмҽлҽре Россия
Федерациясе валютасында вакыйгалар (шартлар) килгҽндҽ тулысынча
туктатылган дип санала һҽм кҥрсҽтелгҽн вакыйгалар (шартлар) турында
белешмҽлҽр җиткҽнгҽ (килеп җитҥгҽ) карап, муниципаль бурычтан тҿшереп
калдырыла.
2. Җирле администрация ҽлеге статьяның 1 пунктындагы 1 абзацында
кҥрсҽтелгҽн сроклар ҥткҽннҽн соң Россия Федерациясе валютасында
белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽрен муниципаль бурычтан тҿшереп

калдыру турында муниципаль хокукый акт чыгара.
3. Муниципаль бурычтан тҿшереп калдыру Россия Федерациясе
валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча
муниципаль
бурыч
кҥлҽмен
җирлек
бюджеты
кытлыгын
финанслау
чыганакларында исҽптҽн тҿшерҥ суммасын чагылдырмыйча гына, аларны исҽптҽн
тҿшерҥ суммасына киметҥ юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
4. Ҽлеге статьяның 1 пунктындагы 1 абзацының, 2 һҽм 3 пунктларының
гамҽлдҽ булуы кредит килешҥлҽре буенча йҿклҽмҽлҽргҽ, Россия Федерациясе,
Россия Федерациясе субъектлары һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽр алдында
муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽренҽ кагылмый.
5. Реструктурлаштырылган, шулай ук тҥлҽнгҽн (сатып алынган) муниципаль
бурыч йҿклҽмҽлҽрен муниципаль бурычтан тҿшереп калдыру РФ БК 105 һҽм 113
статьялары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
6. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, Россия Федерациясе законнарында
каралган бҥтҽн операциялҽр алмашу нҽтиҗҽсендҽ алынган (алмашу нҽтиҗҽсендҽ
алынган) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, тҥлҽҥ датасы башланганчы,
эмиссия шартлары нигезендҽ, эмитациялҽгҽн орган тарафыннан тулысынча
сатып алынган (алынган) чыгару кҥрсҽтелгҽн орган карары буенча вакытыннан
алда тҥлҽнгҽн дип танылырга мҿмкин.
Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмитенты, Россия Федерациясе
законнарында каралган бҥтҽн операциялҽр алмашу нҽтиҗҽсендҽ алынган
(алынган) муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр буенча йҿклҽмҽлҽрне тҥлҽҥ датасы
җиткҽнчегҽ кадҽр ҥтҽҥ дип танырга хокуклы.
17.2 статья. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥ
1. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥ астында җирле ҥзидарҽ
органнарының заем финанслауга ихтыяҗларын тҽэмин итҥгҽ, Муниципаль бурыч
йҿклҽмҽлҽрен вакытында һҽм тулысынча ҥтҽҥгҽ, бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ
чыгымнарын минимальлҽштерҥгҽ, аларны ҥтҽми торган йҿклҽмҽлҽр кҥлҽмен һҽм
структурасын тотуга юнҽлдерелгҽн эшчҽнлеге аңлана.
2. Муниципаль бурыч белҽн идарҽ итҥ җирле администрация (җирлекнең
башкарма-боеру органы) тарафыннан җирлек уставы нигезендҽ башкарыла.
17.3 статья. Җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре буенча җаваплылык
1. Җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре җирлек милкендҽ булган барлык милек
белҽн тулысынча һҽм шартсыз тҽэмин ителҽ һҽм җирлек бюджеты хисабына
ҥтҽлҽ.
2. Җирлек, ҽгҽр йҿклҽмҽлҽр җирлек тарафыннан гарантиялҽнмҽгҽн булса,
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һҽм башка муниципаль
берҽмлеклҽрнең бурыч йҿклҽмҽлҽре буенча җавап бирми.
17.4 статья. Муниципаль бурычны реструктуризациялҽҥ
Бурычны реструктуризациялҽҥ тҿп бурыч суммасын ҿлешчҽ исҽптҽн
тҿшерҥ (кыскарту) белҽн башкарылырга мҿмкин.
17.5 статья. Муниципаль эчке һҽм тышкы бурычның югары чиклҽре һҽм
җирлекнең бурыч тотрыклылыгы кҥрсҽткечлҽренең иң чик кҥрсҽткечлҽре
1. Җирлек бюджеты турындагы карар белҽн, чираттагы финанс елыннан

һҽм план чорының һҽр елыннан соң килҥче елның 1 гыйнварына, шул исҽптҽн
Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр, чит ил
валютасындагы муниципаль гарантиялҽр буенча бурычның иң югары чиген
(җирлекнең чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр буенча йҿклҽмҽлҽре
булганда) кҥрсҽтеп, муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның иң
югары чиклҽре билгелҽнҽ.
2. Муниципаль эчке бурычның, муниципаль тышкы бурычның иң югары
чиклҽре (җирлекнең чит ил валютасындагы йҿклҽмҽлҽре булганда) ҽлеге
статьяның 3 пунктында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне ҥтҽгҽндҽ билгелҽнҽ.
2021
елда
муниципаль
бурыч
кҥлҽме
коронавирус
йогышын
профилактикалау һҽм бетерҥ ҿчен бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽменнҽн
артмаган суммага 17.5 статьяның 3 пунктында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне узып
китҽргҽ мҿмкин (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ).
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле бюджет турында карар
белҽн расланган Тҥлҽҥсез тҥлҽҥлҽрнең һҽм (яисҽ) физик затлар кеременҽ
салымнан тҥлҽҥлҽрнең ҿстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең
расланган кҥлҽмен исҽпкҽ алмыйча, җирле бюджет керемнҽренең гомуми кҥлҽме
җирле бюджет керемнҽренең гомуми кҥлҽменнҽн артмаска тиеш. РФ БК 136
статьясындагы 4 пунктында каралган очракларда бурыч кҥлҽме, кире
кайтарылмый торган тҥлҽҥлҽрнең һҽм (яисҽ) физик затлар кеременҽ салымнан
тҥлҽҥлҽрнең ҿстҽмҽ нормативлары буенча салым керемнҽренең расланган
кҥлҽмен исҽпкҽ алмыйча, Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирле
бюджет турындагы карар белҽн расланган гомуми кҥлҽмнең 50 процентыннан
артмаска тиеш.
4. Җирлек советы бурыч белҽн идарҽ итҥ кысаларында һҽм ҽлеге статьяда
билгелҽнгҽн тиешле чиклҽҥлҽр чиклҽрендҽ муниципаль бурыч буенча ҿстҽмҽ
чиклҽҥлҽр расларга хокуклы.
17.5 статьясындагы 5 пунктның гамәлдә булуы 01.01.2021 елдан
01.01.2021гә кадәр туктатылды (15.10.202020 №327-ФЗ).
5. Муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥ чыгымнары кҥлҽме, тҥбҽндҽге
талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ, җирлек бюджеты турында карар белҽн раслана:
а) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында муниципаль бурычка
хезмҽт кҥрсҽтҥ чыгымнары кҥлҽме чираттагы финанс елына һҽм план чорына
җирлек бюджеты турында карар белҽн расланган Бюджет чыгымнарының гомуми
кҥлҽменең 10 проценттан артмаска тиеш, Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларыннан бирелҽ торган субвенциялҽр исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла
торган чыгымнар кҥлҽменнҽн тыш;
б) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында Чираттагы финанс елына
һҽм чираттагы финанс елының 1 гыйнварына барлыкка килгҽн муниципаль
бурычны тҥлҽҥ һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча тҥлҽҥлҽрнең еллык суммасы
Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты турында карар белҽн
расланган җирле бюджетның салым, салым булмаган керемнҽренең һҽм Россия
Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан дотациялҽрнең гомуми
кҥлҽменнҽн 20 проценттан артмаска тиеш.; кҥрсҽтелгҽн нисбҽтне исҽплҽгҽндҽ,
Чираттагы финанс елы һҽм план чорының һҽр елы ҿчен килҽ торган елның 1
гыйнварыннан соң килҥче елның 1 гыйнварыннан соң тҥлҽҥ вакыты белҽн бурыч
йҿклҽмҽлҽрен вакытыннан алда тҥлҽҥгҽ җибҽрелҽ торган тҥлҽҥлҽр суммасы
исҽпкҽ алынмый.
18 статья. Муниципаль бурыч алулар

1. Муниципаль эчке бурыч алулар астында җирлек исеменнҽн муниципаль
кыйммҽтле кҽгазьлҽр урнаштыру юлы белҽн һҽм Россия Федерациясе бюджет
системасының башка бюджетларыннан һҽм кредит оешмаларыннан заем
акчаларын җирле бюджетка җҽлеп итҥ аңлашыла, алар буенча Россия
Федерациясе валютасында белдерелгҽн заемчы буларак җирлекнең бурыч
йҿклҽмҽлҽре барлыкка килҽ.
2. Муниципаль эчке бурыч алулар җирлек бюджеты кытлыгын финанслау,
шулай ук җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ, финанс елы дҽвамында җирлек
бюджеты счетында калган акчаларны тулыландыру максатларында гамҽлгҽ
ашырыла.
3. Җирлекнең муниципаль тышкы бурыч алулары астында, Россия
Федерациясеннҽн максатчан чит ил кредитларын файдалану кысаларында,
федераль бюджеттан җирлек бюджетына кредитлар җҽлеп итҥ аңлашыла, алар
буенча җирлекнең чит ил валютасында белдерелгҽн бурыч йҿклҽмҽлҽре
барлыкка килҽ.
4. Муниципаль тышкы бурыч алулар Чираттагы финанс елына һҽм план
чорына Россия Федерациясенең Дҽҥлҽт тышкы бурыч алулары программасына
кертелгҽн проектларны финанслау максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашыру хокукы РФ БК һҽм җирлек
уставы нигезендҽ Башкарма комитетка бирелҽ.
6. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр урнаштыру тҥбҽндҽге шартларны
ҥтҽгҽндҽ җирлек тарафыннан башкарыла:
а) җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽре буенча кичектерелгҽн бурычлары булмау;
18 статьяның 6 пунктындагы «б» пунктчасының гамәлдә булуы
01.01.2021 дән 01.01.2022 гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
б) җирлек тарафыннан кредит рейтингы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнҽ торган дҽрҽҗҽдҽн ким булмаган, исемлеклҽре Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнҽ торган юридик затларның рейтинг
гамҽллҽрен гамҽлгҽ ашыручы бер яки берничҽ заттан алынган.
18 статьяның 7 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
7. РФ БК 107.1 статьясы һҽм ТР БК 31.1 статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгының уртача дҽрҽҗҽсе булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн
җирлек муниципаль бурыч алулар башкарырга, РФ БК 107.1 статьясындагы 5
пунктында каралган җирлекнең бурыч тотрыклылыгы кҥрсҽткечлҽре зурлыгын
арттыруга китерҽ торган кҥлҽмнҽрдҽ муниципаль гарантиялҽр бирергҽ хокуклы
тҥгел.
18 статьяның 8 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
8. РФ БК 107.1 статьясы һҽм ТР БК 31.1 статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгының уртача дҽрҽҗҽсе булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн
җирлек муниципаль бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырырга, муниципаль
гарантиялҽрне бары тик чираттагы финанс елына һҽм план чорына эчке һҽм
тышкы бурыч алулар, муниципаль гарантиялҽрнең, шулай ук кҥрсҽтелгҽн
программаларга ҥзгҽрешлҽр Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белҽн
килештерелгҽн очракта гына бирергҽ хокуклы.
18 статьяның 9 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
9. РФ БК 107.1 статьясы һҽм ТР БК 31.1 статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн җирлек муниципаль
бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырырга, РФ БК 107.1 статьясындагы 5 пунктында
каралган җирлекнең бурыч тотрыклылыгы кҥрсҽткечлҽренең зурлыгын арттыруга

китерҽ торган кҥлҽмнҽрдҽ муниципаль гарантиялҽр бирергҽ хокуклы тҥгел.
18 статьяның 10 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
10. РФ БК 107.1 статьясы һҽм ТР БК 31.1 статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн җирлек кредит
оешмаларыннан кредитлар рҽвешендҽ һҽм җирлекнең кыйммҽтле кҽгазьлҽрен
урнаштыру юлы белҽн генҽ, шулай ук җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽрен
рефинанслау максатларында, шулай ук җирлекнең тҥлҽҥ сҽлҽтен торгызу планы
кысаларында бирелгҽн Россия Федерациясе бюджет системасының башка
бюджетларыннан максатчан бюджет кредитлары рҽвешендҽ муниципаль эчке
бурыч алулар башкарырга хокуклы, РФ БК 107.1 статьясындагы 9 пунктында һҽм
ТР БК 31.1 статьясындагы 7 пунктында каралган.
18 статьяның 11 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
11. РФ БК 107.1 статьясы һҽм ТР БК 31.1 статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн җирлек муниципаль
тышкы бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырырга һҽм муниципаль гарантиялҽрне чит ил
валютасында бирергҽ хокуклы тҥгел.
18 статьяның 12 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
12. РФ БК 107.1 статьясы һҽм ТР БК 31.1 статьясы нигезендҽ бурыч
тотрыклылыгы тҥбҽн булган заемчылар тҿркеменҽ кертелгҽн җирлек муниципаль
эчке бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырырга, муниципаль гарантиялҽрне Россия
Федерациясе валютасында бары тик чираттагы финанс елына һҽм план чорына
Россия Федерациясе валютасында эчке бурыч алулар, муниципаль гарантиялҽр
программаларын Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белҽн
килештергҽн очракта гына бирергҽ, шулай ук кҥрсҽтелгҽн программаларга
ҥзгҽрешлҽр кертергҽ хокуклы.
18 статьяның 13 пунктының гамәлдә булуы 01.01.20021 елдан
01.01.2022гә кадәр (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) туктатылды.
13. Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан
бирелгҽн максатчан бюджет кредитлары буенча җирлек йҿклҽмҽлҽрен
реструктуризациялҽҥне ҥткҽрҥ Россия Федерациясе БК 107.1 статьясындагы 9
пунктында каралган җирлекнең тҥлҽҥ сҽлҽтен торгызу планы кысаларында рҿхсҽт
ителми.
18.1 статья. Чит ил валютасында кҥчеп утыру белҽн гарантиялҽр бирҥ
ҥзенчҽлеклҽре
Җирлек Россия Федерациясеннҽн чит ил валютасында ҥзлҽштерҥне
гамҽлгҽ ашырырга, Россия Федерациясенҽ чит ил валютасында, Россия
Федерациясенең 103 статьясындагы 25 пункты нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып,
җҽлеп ителгҽн максатчан чит ил кредитлары акчаларыннан файдалану
кысаларында гына, чит ил валютасында гарантиялҽр бирергҽ хокуклы.
18.2 статья. Муниципаль бурыч алуларның иң чик кҥлҽме
1. Тиешле финанс елына муниципаль бурыч алуларның иң чик кҥлҽме
астында тиешле финанс елына муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар
программалары буенча җирлек бюджетына акча җҽлеп итҥнең җыелма кҥлҽме
аңлашыла.
2. Җирлек бюджетына акча җҽлеп итҥ кҥлҽме чираттагы финанс елына һҽм

план чорына муниципаль эчке һҽм тышкы бурыч алулар программалары белҽн
билгелҽнҽ, һҽм тиешле финанс елында акчаларны җҽлеп итҥнең гомуми суммасы
җирле бюджет кытлыгын финанслауга җибҽрелҽ торган акчаларның гомуми
суммасыннан һҽм җирлек бюджеты турындагы карар белҽн тиешле финанс елына
расланган җирлекнең бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ кҥлҽмнҽреннҽн, РФ БК 103 һҽм
104 статьялары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып 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 тҥлҽҥ кҥлҽмнҽреннҽн артып киткҽн очракта, кҥрсҽтелгҽн артык
суммасында җирле бюджет акчаларының калган ҿлешлҽре, агымдагы финанс
елына бурыч алуларның иң чик кҥлҽмен кыскартып, РФ БК 96 статьясында
каралган максатларга юнҽлдерелергҽ тиеш.
18.3 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 тҥлҽнҽ торган максатчан
чит ил кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан чит ил
валютасына җҽлеп ителҽ торган бюджет кредитлары исемлегеннҽн гыйбарҽт.
2. Муниципаль тышкы бурыч алулар программасы белҽн билгелҽнҽ:
а) җирлек бюджетына акчалар җҽлеп итҥ кҥлҽме һҽм чираттагы финанс
елында һҽм план чорында федераль бюджеттан чит ил максатчан кредитларын
куллану кысаларында җирлек бюджетына җҽлеп ителҽ торган бюджет кредитлары
буенча барлыкка килҽ торган бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ сроклары.;
б) Чираттагы финанс елында һҽм план чорында, максатчан чит ил
кредитларын куллану кысаларында федераль бюджеттан җирлек бюджетына
федераль бюджеттан чит ил валютасына җҽлеп ителгҽн бюджет кредитлары
буенча барлыкка килгҽн бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ кҥлҽме.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль тышкы бурыч
алулар программасы Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты
турындагы карарга кушымта булып тора.
18.4 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) тҥлҽнгҽн тиешле бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча
муниципаль эчке бурыч алулар исемлегеннҽн гыйбарҽт.
2. Муниципаль эчке бурыч алулар программасы белҽн билгелҽнҽ:
а) җирлек бюджетына акчалар җҽлеп итҥ кҥлҽмнҽре һҽм чираттагы финанс
елында һҽм план чорында муниципаль эчке бурыч алуларны гамҽлгҽ ашырганда
барлыкка килҽ торган бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥнең иң чик сроклары тиешле
бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча тиешле бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча;;
б) тиешле бурыч йҿклҽмҽлҽре тҿрлҽре буенча Россия Федерациясе
валютасында белдерелгҽн муниципаль бурыч йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ кҥлҽмнҽре.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль эчке бурыч
алулар программасы Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты
турындагы карарга кушымта булып тора.
4. РФ БК 105 статьясы нигезендҽ муниципаль эчке бурычны
реструктуризациялҽҥ муниципаль эчке бурыч алулар программасында чагылыш

тапмый.
19 статья. Муниципаль гарантиялҽр
1. Муниципаль гарантия принципалның бенефициар каршында килешҥдҽн
яки башка алыш-бирештҽн (тҿп йҿклҽмҽдҽн) килеп чыккан акчалата
йҿклҽмҽлҽрен тиешенчҽ ҥтҽҥне тҽэмин итҽ.
2. Муниципаль гарантия принципал йҿклҽмҽлҽрен вакытыннан алда ҥтҽҥне,
шул исҽптҽн принципалга аларны вакытыннан алда ҥтҽҥ йҽ принципал
йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ срогы килеп чыккан вакыйгалар (шартлар) җиткҽн очракта да,
тҽэмин итми.
3. Муниципаль гарантиянең язма формасы мҽҗбҥри булып тора.
4. Муниципаль гарантия тҿп йҿклҽмҽ суммасы белдерелгҽн валютада
бирелҽ.
5. Муниципаль гарантия буенча Гарант принципалның гарантия суммасы
чиклҽрендҽ ҥзенҽ тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽсе буенча субсидия җаваплылык тота.
6. Муниципаль гарантиядҽ кҥрсҽтелҽ:
а) Гарант исеме (тиешле гавами-хокукый белем - җирлек) һҽм Гарант
исеменнҽн гарант бирҥче орган исеме;
б) бенефициар атамасы;
в) принципалның исеме;
г) тҽэмин ителешенҽ гарантия бирелҽ торган йҿклҽмҽ (тҿп йҿклҽмҽнең
исемен, тҿзелҥ датасын һҽм номерын (булган очракта), тҿп йҿклҽмҽнең гамҽлдҽ
булу вакытын яисҽ аның буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ срогын, якларның
атамаларын, тҿп йҿклҽмҽнең башка мҿһим шартларын кҥрсҽтеп);
д) гарантия буенча Гарант йҿклҽмҽлҽре кҥлҽме һҽм гарантиянең иң чик
суммасы;
е) гарантия бирҥ нигезлҽре;
ж) гарантия ҥз кҿченҽ керҥ датасы яки гарантия ҥз кҿченҽ керҽ торган
вакыйга (шарт);
з) гарантиянең гамҽлдҽ булу срогы;
и) гарантия очрагын билгелҽҥ, гарантияне ҥтҽҥ турында бенефициар
талҽплҽрен кую вакыты һҽм тҽртибе;
к) гарантияне кире алу нигезлҽре;
л) Гарант тарафыннан гарантия буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ тҽртибе;
м) гарантиянең тулы кҥлҽмендҽ яисҽ нинди дҽ булса ҿлешендҽ, ҥтҽлгҽндҽ
(туктатылганда) принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽлҽренең
нинди дҽ булса ҿлешендҽ яисҽ гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда
гарантия суммасын киметҥ нигезлҽре;
н) гарантияне туктату нигезлҽре;
о) гарантның алдан язма ризалыгыннан башка ҥзгҽртелҽ алмый торган тҿп
йҿклҽмҽ шартлары;
п) гарантның муниципаль гарантия буенча бенефициарга Гарант
тарафыннан тҥлҽнгҽн акчаларны каплау турында принципалга карата талҽбе булу
яисҽ булмау (гарантның принципалга карата регресс талҽбе, регресс) ;
р) гарантиянең башка шартлары, шулай ук РФ БК, гарантның норматив
хокукый актлары, Гарант исеменнҽн гарантия бирҥче орган актлары белҽн
билгелҽнгҽн белешмҽлҽр.
7. Принципалга карата гарантның регресс талҽбе хокукын кҥздҽ тотмый
торган муниципаль гарантия белҽн бары тик хуҗалык җҽмгыяте йҿклҽмҽлҽре генҽ
тҽэмин ителергҽ мҿмкин, аның акциялҽре (ҿлешлҽре) җирлек (Гарант) милкендҽ
булган муниципаль унитар предприятие, мҿлкҽте җирлек (Гарант) милкендҽ

булган муниципаль унитар предприятие.
8. Муниципаль гарантиянең ҥз кҿченҽ керҥе гарантиядҽ кҥрсҽтелгҽн
билгеле бер вакыйга (шартлар) башлану белҽн билгелҽнҽ.
9. Гарант бенефициарның алдан язма ризалыгыннан башка муниципаль
гарантия шартларын ҥзгҽртергҽ хокуклы тҥгел.
10. Бенефициарга муниципаль гарантка карата талҽплҽр, кҥрсҽтелгҽн
хокукларны, яңа хуҗага (сатып алучыга) облигациялҽргҽ хокуклар кҥчҥгҽ бҽйле
рҽвештҽ, Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кыйммҽтле
кҽгазьлҽр турындагы талҽплҽрне тапшырудан (кҥчҥдҽн), принципалның
(эмитентның) йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥдҽн тыш, гарантның алдан язма ризалыгыннан
башка тапшырыла алмый.
11. Кредит (заем, шул исҽптҽн облигацион) буенча принципал
йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥче муниципаль гарантия Гарант тарафыннан
тҥбҽндҽге очракларда гына кире алынырга тиеш:
1) гарантның муниципаль гарантта кҥрсҽтелгҽн тҿп йҿклҽмҽ шартларын
гарантның алдан язма ризалыгыннан башка ҥзгҽртҥ мҿмкин тҥгел;
2) муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн кредит (займ, шул исҽптҽн
облигацион) акчаларыннан максатчан файдаланмау.
12. Бенефициар талҽбе (гарантияне ҥтҽҥ турында бенефициар талҽбе)
гарантка гарантиядҽ билгелҽнгҽн очракта гына (гарантия очрагы килеп туган
очракта) бирелергҽ мҿмкин. Гарантияне ҥтҽҥ турында бенефициар талҽбе
гарантиядҽ кҥрсҽтелгҽн документларны кушып, гарантиядҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
гарантка язмача тапшырылырга тиеш.
13. Бенефициар муниципаль гарантия бирҥ турында шартнамҽдҽ һҽм
Шартнамҽдҽ билгелҽнгҽн срогыннан алда гарантия ҥтҽлеше турында талҽплҽрне,
шул исҽптҽн принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ
срогы килеп чыккан вакыйгалар (шартлар) вакытында да, кҥрсҽтергҽ хокуклы
тҥгел.
14. Гарант бенефициар талҽплҽрен ҥтҽҥ турында принципалга хҽбҽр итҽргҽ
һҽм принципалга талҽпнең кҥчермҽсен тапшырырга тиеш.
15. Гарант муниципаль гарантиядҽ билгелҽнгҽн срокта гарантияне ҥтҽҥ
турында бенефициар талҽплҽрен, кҥрсҽтелгҽн талҽпкҽ кушымта итеп куелган
документларның нигезлелек һҽм гарантия шартларына һҽм аңа кушып бирелгҽн
документларның туры килҥ-килмҽве предметын карарга тиеш.
16. Гарантияне ҥтҽҥ турында бенефициар талҽбе һҽм аңа кушып бирелгҽн
документлар нигезсез һҽм (яисҽ) гарантия шартларына туры килми дип таныла
һҽм
гарант
бенефициарга
тҥбҽндҽге
очракларда
аның
талҽплҽрен
канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта:
а) талҽп һҽм (яисҽ) аңа кушып бирелгҽн документлар гарантка гарантия
бирелгҽн сроктан соң (гарантия гамҽлдҽ булу срогы)гарантка тапшырыла.;
б) талҽп һҽм (яки) аңа кушып бирелгҽн документлар гарантка гарантиядҽ
билгелҽнгҽн тҽртипне бозып кҥрсҽтелгҽн;
в) талҽп һҽм (яки) аңа кушып бирелгҽн документлар гарантия шартларына
туры килми;
г) бенефициар принципалның принципал һҽм (яки) ҿченче затлар
тарафыннан тҽкъдим ителгҽн принципал йҿклҽмҽлҽрен тиешенчҽ ҥтҽҥдҽн баш
тартты;
д) гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда.
17. Муниципаль гарантия шартларына туры килми дип танылган очракта,
гарант бенефициарның гарантияне һҽм (яисҽ) аңа кушып бирелгҽн
документларны ҥтҽҥ турындагы талҽбен канҽгатьлҽндерҥдҽн 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 ҥз бурычын таныган
очракта да, ҽлеге каршылыкларга хокукын югалтмый.
19. Гарантия ҥтҽлеше 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 ҥтҽргҽ тиеш.
20. Муниципаль гарантиядҽ каралган гарантның бенефициар алдындагы
бурычы принципалның гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн срогы чыккан йҿклҽмҽлҽре
кҥлҽмендҽ, ҽмма гарантия суммасыннан да артмаган кҥлҽмдҽ акча тҥлҽҥ белҽн
чиклҽнҽ.
21. Муниципаль гарантия буенча бенефициар каршында Гарант йҿклҽмҽсе
туктатыла:
а) бенефициарга гарантиядҽ билгелҽнгҽн кҥлҽмдҽ акча тҥлҽҥ белҽн;
б) гарантиядҽ билгеле бер вакыт ҥткҽннҽн соң, ул бирелҽ (гарантиянең
гамҽлдҽ булу срогы);
в) принципал һҽм (яисҽ) ҿченче затлар тарафыннан гарантия белҽн тҽэмин
ителгҽн принципал йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ яисҽ принципалның кҥрсҽтелгҽн
йҿклҽмҽлҽрен башка нигезлҽр буенча туктатылган очракта (бенефициар гарантка
һҽм (яисҽ) судка гарантия ҥтҽлеше турында гарантка карата талҽплҽр булуга
карамастан) (РФ БК 116 статьясындагы 8 пунктында кҥрсҽтелгҽн очрактан тыш);
г) бенефициарның гарантка кире кайтару һҽм (яисҽ) бенефициарның
гарантия буенча ҥз йҿклҽмҽлҽреннҽн азат итҥ турында язма гаризасын гарантка
кире кайтару юлы белҽн ҥз хокукларыннан баш тарту нҽтиҗҽсендҽ, принципал
тарафыннан мондый гарантия буенча бенефициарлар фактта булмаганда һҽм
килҽчҽктҽ алар барлыкка килҥ ҿчен нигезлҽр булмаганда, гарантияне РФ КК 115.1
статьясында каралган гарантияне кире кайтару нҽтиҗҽсендҽ, бенефициарның
гарантия буенча ҥз йҿклҽмҽлҽреннҽн гарантияне азат итҥ;
д) тҽэмин ителҥгҽ гарантия бирелгҽн принципалның йҿклҽмҽсе билгелҽнгҽн
срокта барлыкка килмҽгҽн булса;
е) тҿп йҿклҽмҽне туктатуга (шул исҽптҽн бенефициар гарантка һҽм (яки)
судка гарантия ҥтҽлеше турында гарантка талҽп куелганнан соң, принципалны
һҽм (яисҽ) бенефициарны юкка чыгаруга бҽйле рҽвештҽ) (РФ БК 116
статьясындагы 8 пунктында кҥрсҽтелгҽн очрактан тыш) яисҽ аны алыш-биреш
белҽн гамҽлдҽ булмаган дип тануга бҽйле рҽвештҽ);
ж) бенефициарның башка затка бҥтҽн затка кҥчҥе яисҽ бенефициарга
караган башка нигезлҽр буенча гарантка карата талҽплҽрнең, хокукларның һҽм
(яисҽ) тҿп йҿклҽмҽ буенча гарантка карата талҽплҽрнең (кҥрсҽтелгҽн хокукларны
(хокукларны һҽм бурычларны) гарантның алдан язма ризалыгыннан башка
(тапшыру (кҥчҥдҽн) башка талҽплҽрне, кыйммҽтле кҽгазьлҽр турында Россия
Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырудан тыш) яисҽ
бенефициарның башка затка бҥтҽн затка кҥчҥе, принципалның (сатып алучыга)
йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ гарантия белҽн тҽэмин ителҽ);
з) принципал бҥтҽн затка тапшырган яисҽ принципалга караган башка
нигезлҽр буенча башка затка кҥчкҽн очракта, тҿп бурыч буенча принципалга
караган хокуклар һҽм (яисҽ) бурычлар (бурычлар) принципалга гарантның алдан
язма ризалыгыннан башка тҿп йҿклҽмҽ буенча кҥчкҽн очракта;
и) гарантияне чакыртып алу нҽтиҗҽсендҽ, гарантиядҽ кҥрсҽтелгҽн
очракларда һҽм нигезлҽр буенча;
к) гарантиядҽ билгелҽнгҽн башка очракларда.
22. Бенефициарның Гарант йҿклҽмҽлҽре туктатылганнан соң гарантияне
тотып калуы бенефициарның кҥрсҽтелгҽн гарантия буенча нинди дҽ булса

хокукларын сакламый.
23. Муниципаль гарантияне туктату турында мҽгълҥм булган Гарант бу
хакта бенефициарга һҽм принципалга хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
Бенефициар һҽм муниципаль гарантияне чакыртып алу яисҽ туктатуга
китерҽ торган хҽллҽр килеп чыгу турында мҽгълҥм булган принципал бу хакта
гарантка хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
24. Ҽгҽр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне ҥтҽҥ гарантның
принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китерсҽ йҽ
бенефициарның принципалга Карата талҽбе хокукларының гарантка бирелҥенҽ
бҽйле булса, мондый муниципаль гарантияне ҥтҽҥ ҿчен акчалар җирлек бюджеты
кытлыгын финанслау чыганакларында исҽпкҽ алына, ҽ мондый муниципаль
гарантия буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ бюджет кредиты бирҥ буларак карала.
25. Ҽгҽр Гарант тарафыннан муниципаль гарантияне ҥтҽҥ гарантның
принципалга карата регресс талҽбе хокукы барлыкка килҥгҽ китермҽсҽ йҽ
бенефициарның принципалга Карата талҽбе хокуклары гарантка юл куелуга бҽйле
булмаса, мондый муниципаль гарантияне ҥтҽҥ ҿчен акчалар тиешле бюджет
чыгымнарында исҽпкҽ алына.
26. Гарант тарафыннан гарантия буенча йҿклҽмҽлҽрнең тулы кҥлҽмендҽ
яисҽ нинди дҽ булса ҿлешендҽ ҥтҽҥ ҿчен гарант тарафыннан тҥлҽнгҽн акчалар
регрессы тҽртибендҽ Гарант тарафыннан алынган акчалар яисҽ гарантка
бенефициарның принципалга Карата талҽбе хокукын ҥтҽҥ йҿзеннҽн Гарант
тарафыннан алына торган акчалар бюджет кредитларын кире кайтару буларак
чагылдырыла.
27. Муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн кредитлар һҽм
кредитлар (шул исҽптҽн облигационные) максатчан булырга тиеш. Кредит (заем,
облигациядҽн тыш) буенча принципал йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥче
муниципаль гарантия кредит килешҥендҽ (займ килешҥендҽ) һҽм (яисҽ)
кҥрсҽтелгҽн муниципаль гарантияне кредитор (заемчы) йҿклҽмҽлҽрен бирҥ
турындагы шартнамҽдҽ ҥз ягыннан кҥрсҽтелгҽн кредит (займ) акчаларының
максатчан кулланылышын тикшереп тору шарты белҽн бирелҽ.
28. Муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителгҽн кредит (займ, шул исҽптҽн
облигация) чараларын максатсыз файдалану фактын билгелҽгҽн очракта,
муниципаль гарантия бирҥ турында килешҥдҽ билгелҽнгҽн йҿклҽмҽлҽрне
ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн очракта принципал һҽм бенефициар Россия
Федерациясе законнарында, муниципаль гарантия бирҥ турындагы килешҥдҽ
билгелҽнгҽн җаваплылык тота.
29. Бенефициарлар буенча билгесез затлар даирҽсе булган йҿклҽмҽлҽрне
ҥтҽҥне тҽэмин итҥ ҿчен муниципаль гарантия бирҥ РФ БК билгелҽгҽн
ҥзенчҽлеклҽр белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
30. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмиссиясе нҽтиҗҽсендҽ барлыкка
килгҽн йҿклҽмҽлҽр буенча муниципаль гарантиялҽрне бирҥ һҽм ҥтҽҥ
ҥзенчҽлеклҽре РФ БК тарафыннан билгелҽнҽ.
31. Муниципаль гарантиялҽрне бирҥ тҽртибе һҽм шартлары РФ БК
тарафыннан билгелҽнҽ.
32. Җирлек исеменнҽн муниципаль гарантиялҽр җирле администрация
тарафыннан чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турында җирлек
Советы карарында кҥрсҽтелгҽн гарантиялҽрнең гомуми суммасы чиклҽрендҽ, РФ
БК талҽплҽре нигезендҽ һҽм Башкарма комитет карарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
бирелҽ.
33. Муниципаль гарантиядҽн килеп чыга торган йҿклҽмҽлҽр муниципаль
бурыч составына кертелҽ.
34. Муниципаль гарантияне бирҥ һҽм ҥтҽҥ Муниципаль бурыч кенҽгҽсендҽ

чагылдырылырга тиеш.
35. Финанс органы бирелгҽн гарантиялҽрне, алар буенча муниципаль
бурычны арттыру, принципаллар йҽ ҿченче затлар тарафыннан тулы кҥлҽмдҽ
яисҽ гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн принципал йҿклҽмҽлҽренең нинди дҽ
булса ҿлешендҽ муниципаль бурычны киметҥ, принципалларның гарантия белҽн
тҽэмин ителгҽн йҿклҽмҽлҽрен тулы кҥлҽмдҽ яисҽ нинди дҽ булса ҿлешендҽ
туктату, бирелгҽн гарантиялҽр буенча Гарант тарафыннан тҥлҽҥлҽрне гамҽлгҽ
ашыру, шулай ук муниципаль гарантиялҽр белҽн билгелҽнгҽн башка очракларда
муниципаль бурычны киметҥне алып бара.
19.1 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, тҥбҽндҽге белешмҽлҽрне
кҥрсҽтеп, ҥз эченҽ ала:
а) гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары), категориялҽре (тҿркемнҽре)
һҽм (яисҽ) принципалларның һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча гарантиялҽр
кҥлҽмен кҥрсҽтеп гарантиялҽҥ юнҽлешлҽре (максатлары) ;
б) гарантиялҽр һҽм алар тарафыннан тҽэмин ителҽ торган йҿклҽмҽлҽр
валютасы;
в) гарантиялҽрнең гомуми кҥлҽме;
г) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу (булмау);
д) гарантиялҽрне бирҥ һҽм ҥтҽҥнең башка шартлары.
2. Муниципаль гарантия муниципаль гарантия белҽн тҽэмин ителҽ торган
йҿклҽмҽлҽр белдерелгҽн валютада бирелҽ.
3. Чит ил валютасындагы муниципаль гарантиялҽр программасы бюджет
турындагы карарга кушымта булып тора.
19.2 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, тҥбҽндҽге белешмҽлҽрне кҥрсҽтеп:
а) гарантиянең һҽр юнҽлеше (максатлары), категориялҽре (тҿркемнҽре) һҽм
(яисҽ) принципалларның һҽр юнҽлеше (максатлары) буенча гарантиялҽр кҥлҽмен
кҥрсҽтеп гарантиялҽҥ юнҽлешлҽре (максатлары) ;
б) гарантиялҽрнең гомуми кҥлҽме;
в) гарантның принципалларга карата регресс талҽбе хокукы булу (булмау);
г) гарантиялҽрне бирҥ һҽм ҥтҽҥнең башка шартлары.
2. Россия Федерациясе валютасында белдерелгҽн йҿклҽмҽлҽр буенча
муниципаль гарантиялҽр бары тик Россия Федерациясе валютасында гына
бирелҽ һҽм ҥтҽлҽ.
3. Россия Федерациясе валютасындагы муниципаль гарантиялҽр
программасы бюджет турындагы карарга кушымта булып тора.
19.3 статья. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр һҽм аларның эмитентлары
1. Муниципаль кыйммҽтле
кыйммҽтле кҽгазьлҽр таныла.

кҽгазьлҽр

җирлек

исеменнҽн

чыгарылган

2. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр эмитенты булып җирле администрация
тора, ул җирлек уставы белҽн муниципаль бурыч алулар башкару хокукына ия.
3. Тҿрлҽре муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр мҿмкин булган выпущены
җирлеге, тҽртибе һҽм шартлары, аларның эмиссии һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽр РФ БК
билгелҽнҽ.
19.4 статья. Муниципаль кыйммҽтле кҽгазьлҽр урнаштыруның чик кҥлҽмнҽре
Чираттагы финанс елына һҽм план чорының һҽр елына муниципаль
кыйммҽтле кҽгазьлҽрне номиналь бҽя буенча урнаштыруның иң чик кҥлҽмнҽре,
бюджет турында карар белҽн билгелҽнгҽн муниципаль эчке бурычның югары
чиклҽренҽ туры китереп, җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ.
2 бҥлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТЫН ТҾЗҤ
20 статья. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Җирлек бюджеты проекты чыгым йҿклҽмҽлҽрен финанс белҽн тҽэмин
итҥ максатларында җирлекнең социаль-икътисади ҥсешен фаразлау нигезендҽ
тҿзелҽ.
2. Җирлек бюджеты проекты, РФ БК нигезендҽ һҽм аның талҽплҽре ҥтҽлеп,
җирлек Советының муниципаль хокукый актлары нигезендҽ, Башкарма комитет
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҿзелҽ.
3. Җирлек бюджеты проекты җирлек Советы карары нигезендҽ ҿч елга
(Чираттагы финанс елына һҽм план чорына) тҿзелҽ һҽм раслана.
Ҽгҽр җирлек бюджеты проекты Чираттагы финанс елына тҿзелҽ һҽм
раслана икҽн, Башкарма комитет җирлекнең уртача сроклы финанс планын эшли
һҽм раслый.
4. Озак вакытлы Бюджет планлаштыруы, ҽгҽр җирлек Советы аны РФ БК
талҽплҽре нигезендҽ формалаштыру турында Карар кабул иткҽн очракта, озак
вакытлы чорга җирлекнең бюджет фаразын формалаштыру юлы белҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Бюджет проектын тҿзҥ-җирлекнең җирле администрациясенең аерым
прерогативасы.
6. Җирлек бюджеты проектын турыдан-туры финанс органы тҿзи.
21 статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр
1. Җирлек бюджеты проектын ҥз вакытында һҽм сыйфатлы тҿзҥ
максатларында финанс органы башка финанс органнарыннан, шулай ук башка
җирле ҥзидарҽ органнарыннан кирҽкле белешмҽлҽр алырга хокуклы.
2. Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ тҥбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнҽ::
Россия Федерациясе Президентының Россия Федерациясе Федераль
Собраниесенҽ Юлламасының Россия Федерациясендҽ бюджет сҽясҽтен (бюджет
сҽясҽтенҽ талҽплҽр) билгели торган нигезлҽмҽлҽре;
җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре;
җирлекнең социаль-икътисадый ҥсеше фаразлары;
озак вакытлы чорга бюджет фаразы (бюджет фаразы проекты, бюджет
фаразына ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты);
(муниципаль программалар проектлары, кҥрсҽтелгҽн программаларга
ҥзгҽрешлҽр проектлары).

22 статья. Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы
1. Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы кимендҽ ҿч елга эшлҽнҽ.
2. Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы Башкарма комитет
билгелҽгҽн тҽртиптҽ ел саен эшлҽнҽ.
3. Социаль-икътисадый җирлек фаразы, РФ БК 154 статьясындагы 1
пунктының 2 абзацында билгелҽнгҽн очрактан тыш, җирлекнең җирле
администрациясе һҽм муниципаль районның җирле администрациясе арасындагы
килешҥ нигезендҽ муниципаль районның җирле администрациясе тарафыннан
эшлҽнергҽ мҿмкин.
4. Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы Башкарма комитет
тарафыннан җирлек бюджеты проектын җирлек Советына кертҥ турында карар
кабул итҥ белҽн бер ҥк вакытта хуплана.
5.
Чираттагы
финанс
елына
һҽм
план
чорына
җирлекнең
социаль-икътисадый ҥсеше фаразы план чорының параметрларын тҿгҽллҽштерҥ
һҽм план чорының икенче елы параметрларын ҿстҽҥ юлы белҽн эшлҽнҽ.
Җирлекнең социаль-икътисади ҥсеш фаразына аңлатма язуында фараз
параметрларын нигезлҽҥ, шул исҽптҽн, фаразланган ҥзгҽрешлҽрнең сҽбҽплҽрен
һҽм факторларын кҥрсҽтеп, элек расланган параметрлар белҽн чагыштыру
китерелҽ.
6. Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ яки карау барышында җирлекнең
социаль-икътисади ҥсеш фаразын ҥзгҽртҥ җирлек бюджеты проектының тҿп
характеристикаларын ҥзгҽртҥгҽ китерҽ.
7.
Чираттагы
финанс
елына
һҽм
план
чорына
җирлекнең
социаль-икътисадый ҥсеше фаразын эшлҽҥ Башкарма комитетның вҽкалҽтле
органы (вазыйфаи заты) тарафыннан башкарыла.
8. Озак вакытлы чорга җирлекнең бюджет фаразын формалаштыру
максатларында, РФ БК 170.1 статьясы нигезендҽ, Башкарма комитет билгелҽгҽн
тҽртиптҽ озак вакытлы чорга җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы
эшлҽнҽ.
Озак сроклы чорга җирлекнең социаль-икътисадый ҥсеше фаразы, РФ БК
154 статьясындагы 1 пунктының 2 абзацында билгелҽнгҽн очрактан тыш,
җирлекнең җирле администрациясе һҽм муниципаль районның җирле
администрациясе арасындагы килешҥ нигезендҽ, муниципаль район хакимияте
тарафыннан эшлҽнергҽ мҿмкин.
23 статьяның гамәлдә булуы 01.01.2022 (15.10.202020 ел, № 327-ФЗ) кадәр
туктатылды.
23 статья. Җирлекнең керемнҽрен фаразлау
Бюджет керемнҽре Чираттагы финанс елында һҽм план чорында кабул
ителгҽн һҽм чираттагы финанс елында һҽм план чорында ҥз кҿченҽ кергҽн,
салымнар һҽм җыемнар турындагы законнар, Россия Федерациясе Бюджет
законнары, Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары
һҽм җирлек Советының муниципаль хокукый актлары нигезендҽ җирлек
бюджетының салым булмаган керемнҽрен билгели торган территориянең
социаль-икътисадый ҥсешен фаразлау нигезендҽ фаразлана.
Җирлек бюджеты керемнҽренең гомуми кҥлҽмен ҥзгҽртҥгҽ китерҽ торган
һҽм бюджет турындагы карар проектын җирлек Советына керткҽннҽн соң кабул
ителгҽн федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, җирлек
Советының муниципаль хокукый актлары нигезлҽмҽлҽре агымдагы финанс елына

һҽм план чорына бюджетка ҥзгҽрешлҽр керткҽндҽ Чираттагы финанс елында
исҽпкҽ алына.
24 статья. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру
1. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру, РФ БК 174.2 статьясында
билгелҽнгҽн ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, финанс органы билгели торган
методика нигезендҽ һҽм тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2. Бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру гамҽлдҽге һҽм кабул ителҽ
торган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ бюджет ассигнованиелҽре буенча аерым гамҽлгҽ
ашырыла.
Кабул ителҽ торган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ бюджет ассигнованиелҽрен
планлаштыру гамҽлдҽге йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ бюджет ассигнованиелҽрен
беренче чиратта планлаштырганда гамҽлдҽге һҽм ҥтҽлмҽгҽн йҿклҽмҽлҽрне
исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
3. Бюджет һҽм автоном учреждениелҽр тарафыннан муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) бюджет ассигнованиелҽрен планлаштыру
Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль йҿклҽмҽне, шулай ук
хисап финанс елында һҽм агымдагы финанс елында аның ҥтҽлешен исҽпкҽ алып
гамҽлгҽ ашырыла.
24.1 статья. Салым чыгымнары исемлеге һҽм аны бҽялҽҥ
1. Җирлекнең салым чыгымнары исемлеге башкарма комитет билгелҽгҽн
тҽртиптҽ муниципаль программалар һҽм аларның структур элементлары, шулай
ук муниципаль программаларга карамаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча тҿзелҽ.
2. Җирлекнең салым чыгымнарын бҽялҽҥ, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
билгелҽгҽн гомуми талҽплҽрне ҥтҽп, Башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ ел
саен башкарыла.
Кҥрсҽтелгҽн бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең
тҿп юнҽлешлҽрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны
гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.
25 статья. Муниципаль программалар
1. Муниципаль программалар Башкарма комитет тарафыннан раслана.
Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыру сроклары Башкарма комитет
тарафыннан ул билгелҽгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
Муниципаль программаларны эшлҽҥ һҽм ҽлеге программаларны
формалаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру турында карарлар кабул итҥ тҽртибе
башкарма комитет карары белҽн билгелҽнҽ.
2. Муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн тҽэмин
итҥгҽ бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽме, программаны раслаган Башкарма
комитет карары нигезендҽ, бюджет чыгымнарының һҽр максатчан статьясы
буенча җирлек советы карары белҽн раслана.
Чираттагы финанс елыннан башлап гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ
торган муниципаль программалар, шулай ук элегрҽк расланган муниципаль
программаларга ҥзгҽрешлҽр Башкарма комитет карары белҽн билгелҽнгҽн
срокларда расланырга тиеш. Җирлек Советы муниципаль программалар
проектларын һҽм муниципаль программаларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы
тҽкъдимнҽрне җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ карауны
гамҽлгҽ ашырырга хокуклы.

Муниципаль программалар бюджет турындагы карар белҽн аның ҥз кҿченҽ
кергҽн кҿннҽн ҿч айдан да соңга калмыйча туры китерелергҽ тиеш.
3. Һҽр муниципаль программа буенча ел саен аны тормышка ашыруның
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҥткҽрелҽ. Кҥрсҽтелгҽн бҽялҽҥ тҽртибе һҽм аның
критерийлары Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ.
Кҥрсҽтелгҽн бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет Чираттагы
финанс елыннан башлап расланган муниципаль программаның туктатылу яки
ҥзгҽрҥе, шул исҽптҽн муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыруны финанс белҽн
тҽэмин итҥгҽ бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽмен ҥзгҽртҥ кирҽклеге турында Карар
кабул итҽргҽ мҿмкин.
26 статья. Ведомство максатчан программалары
Җирлек бюджетында ведомство максатчан программаларын гамҽлгҽ
ашыруга бюджет ассигнованиелҽре каралырга мҿмкин, аларны эшлҽҥ, раслау һҽм
гамҽлгҽ ашыру башкарма комитет билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
27 статья. Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ тҽртибе һҽм сроклары
Җирлек бюджеты проектын тҿзҥ тҽртибе һҽм сроклары, РФ БК һҽм җирлек
Советы карарлары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне ҥтҽп, Башкарма комитет
тарафыннан билгелҽнҽ.
3 бҥлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫН КАРАУ ҺҼМ РАСЛАУ
28 статья. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Җирлек Советы карарында бюджетның тҿп характеристикалары булырга
тиеш, аларга бюджет керемнҽренең гомуми кҥлҽме, чыгымнарның гомуми кҥлҽме,
бюджет дефициты (профицит), шулай ук РФ БК, Татарстан Республикасы
законнары, җирлек Советы карарлары (җирлек Советының бюджет турындагы
карарларыннан тыш) белҽн билгелҽнгҽн башка кҥрсҽткечлҽр керҽ.
28 статьяның 2 пункты 2022 елга һҽм 2023 һҽм 2024 еллар план чорына
бюджетлар тҿзегҽндҽ һҽм ҥтҽгҽндҽ барлыкка килгҽн хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ
карата кулланыла (01.07.20021 ел, № 251-ФЗ).
2. Җирлек советы карары белҽн җирлек бюджеты турында раслана:
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8 статьясында каралган очракларда җирлек бюджеты
керемнҽренең Баш администраторлары Исемлеге;
җирлек
бюджеты
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
Баш
администраторлары исемлеге, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8 статьясында каралган
очракларда;
чыгымнар тҿрлҽре бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре, максатчан статьялары,
тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемнҽре) буенча яисҽ чыгымнар тҿрлҽре
бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре, максатчан статьялары (муниципаль программалар һҽм
программага карамаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре), чыгымнар тҿрлҽре тҿркемнҽре
(тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) һҽм (яисҽ) максатчан статьялар (муниципаль
программалар һҽм программага карамаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре), Чираттагы
финанс елына һҽм план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең
чыгымнар тҿрлҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) буенча, шулай ук чираттагы
финанс елына һҽм план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең
бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре, билгелҽнгҽн РФ БК, Татарстан Республикасы законы,
җирлек советы карары белҽн;

Чираттагы финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджеты
чыгымнарының ведомство структурасы;
гавами норматив йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ юнҽлдерелҽ торган бюджет
ассигнованиелҽренең гомуми кҥлҽме;
Чираттагы финанс елында һҽм план чорында Россия Федерациясе бюджет
системасының башка бюджетларына башка бюджетлардан алына торган һҽм
(яисҽ) бирелҽ торган бюджетара трансфертлар кҥлҽме;
Чираттагы финанс елына һҽм план чорының беренче елына бюджет
расланган очракта шартлы рҽвештҽ расланган (расланган) чыгымнарның гомуми
кҥлҽме план чорының беренче елына җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми
кҥлҽменең кимендҽ 2,5 проценты кҥлҽмендҽ (максатчан билгелҽнеше булган
Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан бюджетара
трансфертлар исҽбенҽ каралган бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), план
чорының икенче елына план чорының кимендҽ 5 проценты кҥлҽмендҽ (җирлек
бюджеты чыгымнарының гомуми кҥлҽменең кимендҽ 5 проценты кҥлҽмендҽ
(бюджет чыгымнарын исҽпкҽ алмыйча), җирлек бюджеты чыгымнарының,
максатчан билгелҽнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасының
башка бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исҽбенҽ каралган;
Чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты кытлыгын
финанслау чыганаклары;
муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һҽм (яисҽ) муниципаль тышкы
бурычның иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр
елыннан соң килҥче елның 1 гыйнварына, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр
буенча бурычның иң югары чиген кҥрсҽтеп, муниципаль тышкы бурычның иң
югары чиге;
җирлек бюджетының РФ БК, Татарстан Республикасы законы, җирлек
Советы карары белҽн билгелҽнгҽн башка кҥрсҽткечлҽре.
2.1. Татарстан Республикасы законы белҽн, чираттагы финанс елына һҽм
план чорына җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары белҽн ҽлеге
статьяның 2 пунктындагы 4 абзацында кҥрсҽтелгҽн бюджет ассигнованиелҽрен
бҥлҥне раслау зарурлыгы, чыгымнар тҿрлҽренең бҥлеклҽре, бҥлекчҽлҽре,
максатчан статьялары (муниципаль программалар һҽм программага карамаган
юнҽлешлҽре), тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) һҽм (яисҽ) максатчан
статьялары (муниципаль программалар һҽм эшчҽнлекнең программага карамаган
юнҽлешлҽре)буенча һҽм (яисҽ) чыгымнарның максатчан статьялары (муниципаль
программалар һҽм, (икенче абзац 2013 елның 16 октябрендҽге 79-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ) чираттагы финанс елына һҽм
план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар тҿрлҽре
тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемнҽре), шулай ук чираттагы финанс елына һҽм
план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең бҥлеклҽре һҽм
бҥлекчҽлҽре буенча, чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты
чыгымнарының ведомство структурасы Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр,
бҥлекчҽлҽр, максатчан статьялар (муниципаль программалар һҽм программага
карамаган эшчҽнлек юнҽлешлҽре), бюджет чыгымнары классификациясенең
чыгымнар тҿрлҽре тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм тҿркемчҽлҽре) буенча.
3. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына бюджет расланган очракта,
җирлек советы карары проекты җирлек бюджетының расланган план чорының
параметрларын ҥзгҽртҥ һҽм аларга җирлек бюджеты проектының план чорының
икенче елы параметрларын ҿстҽҥ юлы белҽн раслана.
Җирлек бюджетының план чорының параметрларын ҥзгҽртҥ җирлек Советы
карары нигезендҽ башкарыла.
4. Җирлек советы карары белҽн чираттагы финанс елыннан башлап,

җирлек бюджеты турында җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн максатларга,
тиешле бюджет ассигнованиелҽреннҽн һҽм (яисҽ) җирлек бюджеты
чыгымнарының гомуми кҥлҽменнҽн тыш, җирлек бюджеты керемнҽренең аерым
тҿрлҽре (тҿрлҽре) буенча җирлек бюджеты керемнҽреннҽн файдалану каралырга
мҿмкин.
29 Статья. Җирлек бюджеты проекты белҽн бер ҥк вакытта тапшырыла
торган документлар һҽм материаллар
Бюджет турындагы карар проекты белҽн бер ҥк вакытта җирлек Советына
тҽкъдим ителҽ:
җирлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең тҿп юнҽлешлҽре;
агымдагы финанс елының узган чорында җирлекнең социаль-икътисади
ҥсешенең якынча нҽтиҗҽлҽре һҽм агымдагы финанс елында җирлекнең
социаль-икътисади ҥсешенең кҿтелҥче нҽтиҗҽлҽре;
җирлекнең социаль-икътисади ҥсеше фаразы;
чираттагы финанс елына һҽм план чорына авыл җирлеге бюджетының тҿп
характеристикалары (керемнҽрнең гомуми кҥлҽме, чыгымнарның, дефицитның
(профицит) гомуми кҥлҽме йҽ урта сроклы финанс планы белҽн расланган Тҿп
характеристикалар фаразы;
бюджет проектына аңлатма язуы;
бюджетара трансфертларны бҥлҥ методикалары (методикалар проектлары)
һҽм исҽп-хисап;
муниципаль эчке бурычның иң югары чиге һҽм (яки) муниципаль тышкы
бурычның иң югары чиге, Чираттагы финанс елыннан һҽм план чорының һҽр
елыннан соң килҽ торган елның 1 гыйнварына;
агымдагы финанс елына бюджетның кҿтелҥче ҥтҽлешен бҽялҽҥ;
авыл җирлеге Советы, тышкы муниципаль финанс контроле органнары
тарафыннан кҥрсҽтелгҽн бюджет сметаларына карата финанс органы белҽн
каршылыклар барлыкка килгҽн очракта тапшырыла торган кҥрсҽтелгҽн
органнарның бюджет сметалары проектлары;
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнҽре
чыганаклары реестрлары;
башка документлар һҽм материаллар.
җирлек бюджеты турындагы карар белҽн расланган очракта, җирлек
бюджеты турындагы карар проектына муниципаль программалар паспортлары
(ҽлеге паспортларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектлары) тапшырыла.
Ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы карар проекты бюджет чыгымнарын
классификациялҽҥ
бҥлеклҽре
һҽм
бҥлекчҽлҽре
буенча
бюджет
ассигнованиелҽрен бҥлҥ белҽн кушымта булмаса, бюджет чыгымнары
классификациясе бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен
бҥлҥ белҽн кушымта җирлек бюджеты турындагы карар проектына аңлатма
язуына кушымталар составына кертелҽ.
30 Статья. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын җирлек Советы
каравына кертҥ
1. Башкарма комитет авыл җирлеге Советы каравына җирлек бюджеты
турындагы карар проектын җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн срокларда,
ҽмма агымдагы елның 15 ноябреннҽн дҽ соңга калмыйча кертҽ.
2. Бюджет проекты белҽн бер ҥк вакытта җирлек Советына ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 29 статьясы нигезендҽ документлар һҽм материаллар тапшырыла.

31 Статья. Җирлек бюджеты турында карар проектын карау тҽртибе һҽм
аны раслау
1. Җирлек бюджеты турындагы карар проектын карау һҽм аны раслау
тҽртибе РФ БК талҽплҽре нигезендҽ җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
2. Башкарма комитет тарафыннан җирлек бюджеты турындагы карар
проекты кертелгҽннҽн соң ике эш кҿне дҽвамында җирлек Советы Рҽисе аны,
экспертиза ҥткҽрҥ ҿчен, җирлекнең ревизия комиссиясенҽ җибҽрҽ.
3. Җирлекнең ревизия комиссиясе ҽлеге проект алынганнан соң ике атна
эчендҽ тапшырылган документларның һҽм материалларның Россия Федерациясе
бюджет законнарына туры килҥе турында бҽялҽмҽ ҽзерли.
4. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты, җирлекнең Ревизия
комиссиясе бҽялҽмҽсе белҽн, комиссия каравына, шулай ук җирлек Советы
депутатларына җибҽрелҽ.
5. Җирлекнең Ревизия комиссиясе бҽялҽмҽсе җирлек Советы депутатлары
тарафыннан җирлек бюджеты турындагы карар проектына тҿзҽтмҽлҽр
ҽзерлҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.
6. Җирлек советы рҽисе, җирлекнең Ревизия комиссиясе бҽялҽмҽсе
нигезендҽ, җирлек Советы каравына җирлек бюджеты турындагы карар проектын
кабул итҥ яки аны Башкарма комитетка эшлҽп бетерҥ ҿчен кире кайтару турында
Карар кабул итҽ.
7. Җирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирҽкле документлар
һҽм материаллар белҽн Башкарма комитет тарафыннан эшлҽп бетерҥ ҿчен
кергҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ җирлек Советына тҽкъдим ителергҽ
тиеш.
8. Җирлек советы җирлек бюджеты турындагы карар проектын бер
укылышта карый.
9. Җирлек бюджеты проекты, җирлек бюджетын раслау турындагы карар
җирлек Советы тарафыннан рҽсми рҽвештҽ басылып чыгарга тиеш.
10. Бюджет турында карар проектын карау һҽм аны җирлек Советы карары
белҽн билгелҽнгҽн раслау тҽртибе Чираттагы финанс елының 1 гыйнварыннан
бюджет турындагы карарның ҥз кҿченҽ керҥен, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽнең 28
статьясы
нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн
карар
белҽн
кҥрсҽткечлҽрне
һҽм
характеристикаларны (кушымталарны) раслауны кҥздҽ тотарга тиеш.
11. Ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы карар агымдагы финанс елы
башыннан ҥз кҿченҽ кермҽгҽн булса:
Финанс органы ай саен бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ бюджет
ассигнованиелҽрен һҽм бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын хисап финанс елында
бюджет ассигнованиелҽренең уникенче ҿлешеннҽн һҽм бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитларыннан артмаган кҥлҽмдҽ җиткерергҽ хокуклы;
җирлек бюджеты турында карар белҽн билгелҽнҽ торган башка
кҥрсҽткечлҽр җирлек бюджеты турында карар белҽн билгелҽнгҽн кҥлҽмнҽрдҽ
(нормативларда) һҽм тҽртиптҽ кулланыла, алар хисап финанс елына җирлек
бюджеты турында карар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ;
Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына
бюджетара трансфертлар бҥлеп бирҥ һҽм (яисҽ) бирҥ тҽртибе хисап финанс
елына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ саклана.
12. Ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы карар финанс елы башланганнан соң
ҿч ай узгач ҥз кҿченҽ кермҽсҽ, финанс органы, ҽлеге статьяның 11 пунктында
билгелҽнгҽн шартлар ҥтҽлгҽндҽ, җирлек бюджетының ҥтҽлешен оештыра.
Шул ук вакытта финанс органы хокуклы тҥгел:

РФ БК билгелҽгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын һҽм бюджет
инвестициялҽре һҽм юридик һҽм физик затларга субсидиялҽр бирҥ ҿчен бюджет
ассигнованиелҽрен расларга;
бюджет кредитларын тҽэмин итҥ;
алдагы финанс елының бурыч алуларның сигездҽн бер кҥлҽменнҽн артык
кҥлҽмендҽ бурыч алуларны кварталга исҽплҽгҽндҽ гамҽлгҽ ашырырга;
резерв фондлары формалаштырырга.
13. Ҽлеге статьяның 11 һҽм 12 пунктларында кҥрсҽтелгҽн чиклҽҥлҽр гавами
норматив йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ, муниципаль бурычны хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм тҥлҽҥ
белҽн бҽйле чыгымнарга кагылмый.
14. Ҽгҽр җирлек бюджеты турындагы карар агымдагы финанс елы
башыннан соң ҥз кҿченҽ керҽ һҽм ҽлеге карар ҥз кҿченҽ кергҽн кҿнгҽ кадҽр
җирлек бюджетының ҥтҽлеше ҽлеге Нигезлҽмҽнең 11 һҽм 12 пунктлары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла икҽн, кҥрсҽтелгҽн карар ҥз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн бер
ай эчендҽ Башкарма комитет, җирлек бюджеты турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр
кертҥ турында карар проектын, җирлек бюджеты белҽн вакытлыча идарҽ итҥ
чорында җирлек бюджеты ҥтҽлешен исҽпкҽ алып, җирлек бюджеты турындагы
карарга ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында карар проектын җирлек Советына карауга һҽм
раслауга тапшыра.
15. Ҽлеге карар проекты Авыл җирлеге Советы тарафыннан тҽкъдим
ителгҽн кҿннҽн 15 кҿннҽн дҽ артмаган срокта карала һҽм раслана.
4 бҥлек. ҖИРЛЕК БЮДЖЕТЫ ҤТҼЛЕШЕ
32 Статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше нигезлҽре
Җирлек бюджетының ҥтҽлеше Башкарма комитет тарафыннан тҽэмин
ителҽ.
Җирлек бюджетының ҥтҽлешен оештыру финанс органына йҿклҽнҽ.
Бюджет ҥтҽлеше җыелма бюджет язмасы һҽм касса планы нигезендҽ оештырыла.
Җирлек бюджеты касса бердҽмлеге һҽм чыгымнарның ведомство буйсынуы
нигезендҽ башкарыла.
33 Статья. Җирлекнең җыелма бюджет язмасы
1. Җирлекнең җыелма бюджет язмасын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибе финанс
органы тарафыннан билгелҽнҽ.
Җирлекнең җыелма бюджет язмасын раслау һҽм аңа ҥзгҽрешлҽр кертҥ
финанс органы җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
2. Җирлекнең җыелма бюджет язмасы кҥрсҽткечлҽре җирлек бюджеты
турындагы карарга туры килергҽ тиеш.
Җирлек бюджеты турындагы карар кабул ителгҽн очракта, финанс органы
җитҽкчесе җирлекнең җыелма бюджет язмасына тиешле ҥзгҽрешлҽр раслый.
Җирлекнең җыелма бюджет язмасына, бюджет турындагы карарга
ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, финанс органы җитҽкчесе карарлары нигезендҽ,
ҥзгҽрешлҽр кертелергҽ мҿмкин:
гавами
норматив
йҿклҽмҽлҽрне
ҥтҽҥ
ҿчен
каралган
бюджет
ассигнованиелҽрен яңадан бҥлгҽн очракта-агымдагы финанс елында аларны ҥтҽҥ
ҿчен бюджет турындагы карар белҽн расланган ҽлеге ассигнованиелҽрнең гомуми
кҥлҽме чиклҽрендҽ, шулай ук расланган бюджет ассигнованиелҽре составында
резервланган акчаларны яңадан бҥлҥ исҽбеннҽн 5 проценттан да артмаган
кҥлҽмдҽ аны яңадан бҥлҥ очрагында;

бюджет акчаларын алучылар, баш бҥлҥчелҽрнең (бҥлҥчелҽрнең)
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен ҥзгҽрткҽн очракта, шулай ук муниципаль
милекне тапшыру, бюджет акчаларын алучыларның ведомство буйсынуы ҥзгҽрҥ,
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне
сатып алуларны ҥзҽклҽштерҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ, «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу
ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 26 статьясындагы 3 ҿлеше нигезендҽ һҽм җирле
ҥзидарҽ органнары тарафыннан бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда,
бюджет ассигнованиелҽрен бюджет турындагы карарда билгелҽнгҽн бюджет
акчаларын баш бҥлҥчелҽр арасында яңадан бҥлҥ, бюджет ассигнованиелҽре
кҥлҽме чиклҽрендҽ каралган;
суд актларын ҥтҽҥ очрагында, җирлек бюджеты һҽм (яки) ҽлеге акчаларны
суд чыгымнарын тҥлҽҥ, казна учреждениесе тарафыннан тҥлҽнергҽ тиешле
салымнар, җыемнар, пенялар, штрафлар, шулай ук социаль тҥлҽҥлҽр
суммаларын (халык алдында норматив йҿклҽмҽлҽргҽ кертелгҽн тҥлҽҥлҽрдҽн
тыш) арттыру хисабына тҥлҽтҥне кҥздҽ тоткан суд актларын ҥтҽҥ очрагында
(Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҥлҽҥлҽрдҽн тыш);
резерв
фондлары
акчаларын,
шулай
ук
расланган
бюджет
ассигнованиелҽре составында резервланган башка акчаларны, бюджет
турындагы карарда аларны куллану кҥлҽмен һҽм юнҽлешлҽрен кҥрсҽтеп, куллану
(яңадан бҥлҥ) очрагында;
бюджет ассигнованиелҽрен конкурс нигезендҽ һҽм бюджет ҥтҽлеше
ҥзенчҽлеклҽренҽ бҽйле башка нигезлҽр буенча бирелҽ торган бҥлгҽн очракта;
агымдагы финанс елы һҽм план чоры арасында бюджет ассигнованиелҽрен
яңадан бҥлҥ очрагында-бюджет ассигнованиелҽренең гомуми кҥлҽме бюджет
турындагы карарда каралган чиклҽрдҽ-тиешле финанс елына муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ
бюджет
акчаларын
баш
бҥлҥчегҽ
бюджет
ассигнованиелҽренең гомуми кҥлҽме чиклҽрендҽ;
максатчан билгелҽнеше булган субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка
бюджетара трансфертлар бирҥ һҽм максатчан билгелҽнеше булган физик һҽм
юридик затлардан бюджет турындагы карар белҽн расланган кҥлҽмнҽрдҽн тыш,
шулай ук кҥрсҽтелгҽн акчаларны киметҥ (кире кайтару) очрагында, физик һҽм
юридик затлардан максатчан тҥлҽҥсез керемнҽр алу очрагында;
муниципаль учреждениелҽр тибын (ведомствосын) һҽм муниципаль унитар
предприятиелҽрнең оештыру-хокукый рҽвешлҽрен ҥзгҽрткҽн очракта;
агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиелҽре арткан очракта, хисап
финанс елында ҽлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендҽ тҥлҽнергҽ
тиешле товарлар китерҥгҽ, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ муниципаль
контрактлар тҿзҥгҽ, агымдагы финанс елы башына кулланылмаган бюджет
ассигнованиелҽренең РФ БК билгелҽгҽн талҽплҽр нигезендҽ ҽлеге муниципаль
контрактларны ҥтҽҥ ҿчен кулланылмаган калдыкларыннан артмаган кҥлҽмдҽ,
хисап елында ҽлеге муниципаль контрактларны ҥтҽҥгҽ, эшлҽр башкаруга,
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиелҽре арткан
очракта;
агымдагы финанс елының бюджет ассигнованиелҽре арткан очракта, хисап
финанс елында бирелҽ торган субсидиялҽр алучыларның акчалата йҿклҽмҽлҽрен
тҥлҽҥ ҿчен кирҽкле акчалар чиклҽрендҽ финанс белҽн тҽэмин итҥ чыганагы
мондый субсидиялҽр булган акчалар чиклҽрендҽ, агымдагы финанс елы башына
субсидиялҽр бирҥ ҿчен РФ БК билгелҽгҽн талҽплҽр нигезендҽ субсидиялҽр бирҥ
ҿчен файдаланылмаган бюджет ассигнованиелҽренең калдыкларыннан артмаган
кҥлҽмдҽ гамҽлгҽ ашырылган;

бюджет ассигнованиелҽрен яңадан бҥлҥ һҽм муниципаль милек
объектларына (юл фондларының бюджет ассигнованиелҽреннҽн тыш) капитал
салуларны гамҽлгҽ ашыруга субсидиялҽр бирҥ очрагында, кҥрсҽтелгҽн
муниципаль милек объектына капиталь кертемнҽрне финанс белҽн тҽэмин итҥ
ысулын ҥзгҽрткҽндҽ, РФ БК 78.2 статьясындагы 2 пунктында һҽм 79
статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн карарларга ҥзгҽрешлҽр керткҽннҽн соң,
муниципаль контрактларга яисҽ капиталь кертемнҽрне гамҽлгҽ ашыруга
субсидиялҽр бирҥ турындагы Шартнамҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң,
муниципаль
милек
объектларына
(юл
фондларының
бюджет
ассигнованиелҽреннҽн тыш), шулай ук инвестициялҽрнең нигезлҽнешен ҽзерлҽҥ
һҽм аның технологик һҽм бҽя аудиты ҥткҽрҥ максатларында, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ инвестициялҽр нигезлҽҥне ҽзерлҽҥ мҽҗбҥри
булып тора.
Ҽлеге пунктның 7 абзацында кҥрсҽтелгҽн җирлек бюджеты акчалары
финанс органына йҽ бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы (бюджет
турындагы Карардан тыш) җирлек Советының муниципаль хокукый актында
билгелҽнгҽн очракларда карала. Ҽлеге пунктның 7 абзацында кҥрсҽтелгҽн
акчалардан файдалану (файдалану, яңадан бҥлҥ турында карарлар кабул итҥ
тҽртибе) РФ БК билгелҽгҽн очраклардан тыш, Башкарма комитет тарафыннан
билгелҽнҽ.
Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча җыелма бюджет язмасына
ҥзгҽрешлҽр кертҥ бюджет турындагы карар белҽн расланган бюджет
ассигнованиелҽре кҥлҽме чиклҽрендҽ, ҽлеге пунктның 10 һҽм 12 абзацларында
билгелҽнгҽн нигезлҽрдҽн тыш гамҽлгҽ ашырыла.
Җыелма бюджет язмасына ҥзгҽрешлҽр керткҽндҽ, гавами норматив
йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥгҽ һҽм муниципаль бурычка хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ каралган бюджет
ассигнованиелҽрен киметҥ бюджет турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ
башка бюджет ассигнованиелҽрен арттыру ҿчен рҿхсҽт ителми.
3. Җирлекнең җыелма бюджет язмасын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибендҽ
бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ, бҥлеклҽргҽ, максатчан статьяларга,
тҿркемнҽргҽ, тҿркемнҽргҽ һҽм тҿркемнҽргҽ) чыгымнар тҿрлҽре йҽ бюджет
акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ, бҥлеклҽргҽ, бҥлеклҽргҽ, максатчан статьяларга
(муниципаль
программаларга
һҽм
программага
карамаган
эшчҽнлек
юнҽлешлҽренҽ),
бюджет
чыгымнары
классификациясенең
чыгымнар
тҿркемнҽренҽ (тҿркемнҽренҽ һҽм тҿркемнҽренҽ) бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитларын раслау карала.
Җыелма бюджет язмасын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибендҽ бюджет
чыгымнары классификациясенең чыгымнар тҿрлҽре тҿркемнҽре, тҿркемнҽре
(тҿркемнҽре, тҿркемнҽре һҽм элементлары) буенча бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитларын, шул исҽптҽн тҿрле максатчан статьялар һҽм (яисҽ) бюджет
чыгымнары
тҿрлҽре,
бюджет
акчаларын
баш
бҥлҥчелҽр
ҿчен
дифференциациялҽнгҽн раслау каралырга мҿмкин.
4. Җирлекнең чыгымнар буенча җыелма бюджет язмасының расланган
кҥрсҽткечлҽре, РФ БК 190 һҽм 191 статьяларында каралган очраклардан тыш,
чираттагы финанс елы башына кадҽр бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ
җиткерелҽ.
Җирлекнең җыелма бюджет язмасын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибе белҽн
җыелма бюджет язмасына ҥзгҽрешлҽр кертҥнең иң чик сроклары, шул исҽптҽн
ҽлеге
статьяда
кҥрсҽтелгҽн
нигезлҽрнең
тҿрле
тҿрлҽре
буенча
дифференциациялҽнгҽн билгелҽнергҽ мҿмкин.
5. Җыелма бюджет язмасына, җирлек бюджетының бердҽм счетында калган
акчалар белҽн идарҽ итҥ операциялҽреннҽн тыш, бюджет кытлыгын финанслау

чыганаклары буенча бюджет ассигнованиелҽре кертелҽ.
6. Җирлек Советының бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салучы
карарлары (җирле бюджет турындагы Карардан тыш) белҽн, бюджет турындагы
карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җыелма бюджет язмасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен
ҿстҽмҽ нигезлҽр каралырга мҿмкин һҽм (яисҽ) бюджет турындагы карарда
кҥрсҽтелгҽн ҿстҽмҽ нигезлҽрне билгелҽҥ турында нигезлҽмҽлҽр каралырга
мҿмкин.
34 статья. Касса планы
1. Финанс органы касса планын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибен, шулай ук
бюджет
акчаларын
баш
бҥлҥчелҽр,
бюджет
керемнҽренең
Баш
администраторлары, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының Баш
администраторлары касса планын тҿзҥ һҽм алып бару ҿчен кирҽкле
белешмҽлҽрнең составын һҽм срокларын билгели.
2. Муниципаль контрактларга, башка шартнамҽлҽргҽ тҥлҽҥ буенча
бюджеттан кҥчерҥлҽр фаразы муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен
товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр сатып алуны планлаштырганда билгелҽнгҽн
муниципаль контрактлар, башка шартнамҽлҽр буенча акчалата йҿклҽмҽлҽрне
тҥлҽҥ срокларын һҽм кҥлҽмнҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ.
Касса планын тҿзҥ һҽм алып бару финанс органы яисҽ җирле
администрациянең вҽкалҽтле органы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
35 статья. Җирлек бюджетының керемнҽр буенча ҥтҽлеше
Җирлек бюджетының керемнҽр буенча ҥтҽлешен кҥздҽ тота:
агымдагы финанс елында гамҽлдҽ булган нормативлар, җирлек бюджеты
турындагы карар һҽм Татарстан Республикасының башка законнары, РФ БК
нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ кабул ителгҽн муниципаль хокукый актлар белҽн
билгелҽнгҽн Россия Федерациясе бюджет системасына салымнар, җыемнар һҽм
башка керемнҽрне бҥлҥдҽн кергҽн керемнҽрне җирлек бюджетының бердҽм
счетына кҥчерҥ;
артык бҥленгҽн суммаларны кҥчерҥ, артык тҥлҽнгҽн яки артык
тҥлҽттерелгҽн суммаларны кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны
вакытында башкармаган ҿчен процентлар суммасы һҽм артык алынган
суммаларга исҽплҽнгҽн процентлар.;
артык тҥлҽнгҽн яки артык алынган суммаларны Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ исҽпкҽ алу;
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тҥлҽҥлҽрнең
бюджет керемнҽре администраторы тарафыннан тҿгҽллҽштерҥ;
артык тҥлҽнгҽн яки артык тҥлҽнгҽн салымнар, җыемнар һҽм башка
тҥлҽҥлҽр суммаларын кире кайтару (зачет, тҿгҽллҽштерҥ) ҿчен кирҽкле артык
бҥленгҽн суммаларны, акчаларны, шулай ук мондый кире кайтаруны ҥз вакытында
башкармаган ҿчен процентлар суммасын һҽм артык алынган суммаларга
исҽплҽнгҽн процентларны Федераль казначылык тарафыннан артык бҥленгҽн
суммаларны, акчаларны кҥчерҥ, Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетлары арасында керемнҽрне исҽпкҽ алу һҽм аларны бҥлҥ ҿчен керемнҽрне
исҽпкҽ алу һҽм бҥлҥ буенча операциялҽрне гамҽлгҽ ашыру һҽм гамҽлгҽ ашыру
ҿчен тиешле казначылык счетларына тиешле бюджетларның бердҽм
счетларыннан тиешле акчалар кҥчерҥ.
36 статья. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча ҥтҽлеше

1. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча ҥтҽлеше, РФ БК һҽм ТР БК
талҽплҽрен ҥтҽп, финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
2. Җирлек бюджетының чыгымнар буенча ҥтҽлешен кҥздҽ тота:
бюджет һҽм акчалата йҿклҽмҽлҽрне кабул итҥ һҽм исҽпкҽ алу;
акчалата йҿклҽмҽлҽрне раслау;
акчалата йҿклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне санкциялҽҥ;
акчалата йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне раслау.
2.1. Бюджетына бюджетара трансфертлар, максатчан билгелҽнештҽге
субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка бюджетара трансфертлар бирҥ турында
хҽбҽрнамҽлҽр бирелҽ торган гавами-хокукый берҽмлекнең финанс органына ул
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан
билгелҽнгҽн форма буенча җибҽрҽ.
3. Бюджет акчаларын алучы аңа җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитлары чиклҽрендҽ бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итҽ.
Бюджет акчаларын алучы бюджет йҿклҽмҽлҽрен муниципаль контрактлар,
физик һҽм юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр белҽн бҥтҽн шартнамҽлҽр тҿзҥ юлы
белҽн яисҽ закон, башка хокукый акт, килешҥ нигезендҽ кабул итҽ.
Бюджет акчаларын алучы ҥзенҽ җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре
лимитлары һҽм кабул ителгҽн, ҽмма бюджет йҿклҽмҽлҽре ҥтҽлмҽгҽн арасындагы
аерманы арттырмый торган кҥлҽмдҽ яңа бюджет йҿклҽмҽлҽрен кабул итҽ.
4. Бюджет акчаларын алучы казначылык тҥлҽҥлҽрен башкару турындагы
кҥрсҽтмҽлҽр һҽм аларны тҥлҽҥне санкциялҽҥ ҿчен кирҽкле башка документлар
нигезендҽ, шулай ук оператив - эзлҽҥ чараларын ҥтҽҥгҽ һҽм зыян кҥрҥчелҽргҽ,
шаһитларга һҽм җинаять судында катнашучыларга карата куркынычсызлык
чараларын ҥтҽҥгҽ бҽйле очракларда, кҥрсҽтмҽлҽр нигезендҽ, җирлек бюджеты
акчалары исҽбеннҽн акча йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ бурычын раслый.
5. Федераль казначылык, финанс органы бюджет һҽм акчалата
йҿклҽмҽлҽрне исҽпкҽ алганда, акчалата йҿклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне санкциялҽгҽндҽ
ҽлеге статьяның 1 пунктында каралган финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртип нигезендҽ контроль гамҽлгҽ ашыралар.:
бюджет йҿклҽмҽлҽренең тиешле лимитларына яисҽ бюджет акчаларын
алучыга җиткерелгҽн бюджет ассигнованиелҽренҽ, шулай ук бюджет йҿклҽмҽсе
турындагы мҽгълҥматның бюджет чыгымнары классификациясе кодына туры
килҥенҽ туры килмҽве;
тиешле бюджет йҿклҽмҽсе турында исҽпкҽ куелган мҽгълҥматның акчалата
йҿклҽмҽсе турында мҽгълҥматның туры килҥе;
акчалата йҿклҽмҽне тҥлҽҥ ҿчен эш итҥдҽ кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматка,
акчалата йҿклҽмҽ турында мҽгълҥматка туры килҥ;
акчалата йҿклҽмҽ барлыкка килҥне раслаучы документлар булу.
Финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ һҽм ҽлеге статьяның 1 пунктында
каралган тҽртиптҽ, ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматка ҿстҽп, контрольгҽ
алынырга тиешле бҥтҽн мҽгълҥмат билгелҽнергҽ мҿмкин.
Бюджет йҿклҽмҽсе муниципаль контракт нигезендҽ барлыкка килгҽн
очракта, ҿстҽмҽ рҽвештҽ муниципаль контракт турындагы белешмҽлҽрнең дҽҥлҽт
һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнарында каралган контрактлар реестрындагы белешмҽлҽрнең
һҽм муниципаль контракт нигезендҽ барлыкка килгҽн бюджет йҿклҽмҽсе,
муниципаль контракт шартлары нигезендҽ барлыкка килгҽн бюджет йҿклҽмҽсе
турындагы белешмҽлҽрнең муниципаль контракт шартларына туры килҥен

контрольдҽ тоту гамҽлгҽ ашырыла.
Акчалата йҿклҽмҽлҽрне тҥлҽҥ (гавами норматив йҿклҽмҽлҽр буенча
акчалата йҿклҽмҽлҽрдҽн тыш) бюджет акчаларын алучыга җиткерелгҽн бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Гавами норматив йҿклҽмҽлҽр буенча акчалата йҿклҽмҽлҽрне тҥлҽҥ бюджет
акчаларын алучыга җиткерелгҽн бюджет ассигнованиелҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ
ашырылырга мҿмкин.
6. Акчалата йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне раслау физик яисҽ юридик затлар
файдасына бердҽм бюджеттан, Россия Федерациясе бюджет системасы,
халыкара хокук субъектлары бюджетлары файдасыннан акча средстволарын
кҥчерҥне раслый торган кҥрсҽтмҽлҽр, шулай ук бюджет акчаларын алучыларның
акчалата йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ буенча бернинди дҽ акча операциялҽре уздыруны
раслый торган башка документларны тикшерҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
37 статья. Бюджет язмасы
1. Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрнең (бҥлҥчелҽрнең) бюджет
язмаларын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибе, аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥне дҽ кертеп,
финанс органы тарафыннан билгелҽнҽ.
Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрнең бюджет язмалары җыелма бюджет
язмасы белҽн расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йҿклҽмҽлҽренең
финанс органы тарафыннан расланган лимитлары нигезендҽ тҿзелҽ.
Бюджет
акчаларын
бҥлҥчелҽрнең
бюджет
язмалары
бюджет
ассигнованиелҽре һҽм аларга җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары
нигезендҽ тҿзелҽ.
2. Бюджет язмасын раслау һҽм аңа ҥзгҽрешлҽр кертҥ бюджет акчаларын
баш бҥлҥче (бҥлҥче) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Бюджет йҿклҽмҽлҽре чыгымнары һҽм лимитлары буенча бюджет язмасы
кҥрсҽткечлҽре, РФ БК 190 һҽм 191 статьяларында каралган очраклардан тыш,
чираттагы финанс елы башына кадҽр ведомство карамагындагы бюджет
акчаларын алучылар һҽм бҥлҥчелҽргҽ җиткерелҽ.
3. Бюджет язмаларын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибе бюджет акчаларын баш
бҥлҥченең (бҥлҥченең) чыгымнар тҿрлҽре тҿркемнҽре (тҿркемнҽре һҽм
элементлары)
буенча
расланган
бюджет
йҿклҽмҽлҽре
лимитларын
детальлҽштерҥне гамҽлгҽ ашыру хокукын яисҽ бурычын билгелҽргҽ мҿмкин.
4. Җыелма бюджет язмасы кҥрсҽткечлҽре нигезендҽ бюджет акчаларын
баш бҥлҥченең чыгымнары буенча бюджет язмасы белҽн расланган
кҥрсҽткечлҽрне җыелма бюджет язмасына тиешле ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ ҥзгҽртҥ
рҿхсҽт ителми.
Бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет язмасы кҥрсҽткечлҽре
нигезендҽ бюджет акчаларын бҥлҥченең чыгымнары буенча бюджет язмасы
белҽн расланган кҥрсҽткечлҽрне бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет
язмасына тиешле ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ ҥзгҽртҥ рҿхсҽт ителми.
38 Статья. Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет
ҥтҽлеше
Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча җирлек бюджеты
ҥтҽлеше җыелма бюджет язмасы нигезендҽ, РФ БК нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ
финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, бюджет кытлыгын финанслау
чыганакларының Баш администраторлары, администраторлары тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.

Бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганаклары
буенча
бюджет
ассигнованиелҽре исҽбеннҽн ҥтҽлергҽ тиешле акчалата йҿклҽмҽлҽрне тҥлҽҥне
санкциялҽҥ финанс органы билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
38.1 статья. Шҽхси (лицевой) счетлар
1. Бюджет керемнҽре администраторларының операциялҽрен исҽпкҽ алу
федераль казначылыкта ачыла торган шҽхси счетларда башкарыла.
2. Җирле бюджетларны ҥтҽҥ буенча операциялҽрне исҽпкҽ алу, РФ БК
билгелҽгҽн очраклардан тыш, финанс органында ачыла торган шҽхси счетларда,
Федераль казначылыкта финанс органы ачыла торган шҽхси счетларда
башкарыла.
3. Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җирле бюджетлар акчаларын
алучыларның вакытлыча кулланылышына керҽ торган һҽм Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ кире кайтарылырга яки
кҥчерелергҽ тиешле акчалар белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу алар тарафыннан
финанс органында ачыла торган шҽхси счетларда башкарыла.
4. Муниципаль бюджет һҽм автоном учреждениелҽр акчалары белҽн
операциялҽрне исҽпкҽ алу, федераль законнарда билгелҽнгҽн очраклардан тыш,
финанс органында ачыла торган шҽхси счетларда башкарыла.
5. Финанс ягыннан тҽэмин итҥ чыганагы федераль бюджеттан, Россия
Федерациясе субъекты бюджетыннан (җирле бюджеттан) бирелгҽн акчалар
булган бюджеттан акча алучылар акчалары белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу
Федераль казначылыкта, Россия Федерациясе субъектының (муниципаль
берҽмлекнең) финанс органында, федераль законнарда билгелҽнгҽн очракларда
аларга ачыла торган шҽхси счетларда башкарыла.
6. Ҽлеге статьяда кҥрсҽтелгҽн шҽхси счетлар бюджет процессында
катнашучыларга, бюджет һҽм автоном учреждениелҽргҽ, бюджет процессында
катнашучылар булмаган башка юридик затларга ачыла, алар турында
белешмҽлҽр бюджет процессында катнашучылар реестрына кертелгҽн, шулай ук
бюджет процессында катнашучылар булмаган юридик затлар реестрына
кертелгҽн.
7. Финанс органында шҽхси счетларны ачу һҽм алып бару Федераль
казначылык тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ финанс органы
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
8. Ҽлеге статьяда кҥрсҽтелгҽн шҽхси счетлар РФ БК 242.14 статьясында
билгелҽнгҽн казначылык счетларының тиешле тҿрлҽренҽ ачыла.
38.2 статья. Федераль казначылык тарафыннан финанс органының аерым
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру
1. Җирлек башкарма комитеты мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль
казначылык финанс органының аерым функциялҽрен башкара:
1) җирлек бюджеты акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ, бҥлҥчелҽргҽ һҽм
алучыларга, җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш
администраторларына
(администраторларына)
бюджет
ҥтҽлеше
буенча
операциялҽрне исҽпкҽ алу ҿчен билгелҽнгҽн шҽхси счетларны ачу һҽм алып бару
белҽн бҽйле;
2) бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитларын,
финанслауның иң чик кҥлҽмнҽрен (алга таба - бюджет мҽгълҥматлары) җирлек
бюджеты акчаларын баш бҥлҥчелҽргҽ, бҥлҥчелҽргҽ һҽм алучыларга, җирлек
бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларына

(администраторларына) җиткерҥ белҽн бергҽ;
3) җирлек бюджеты акчаларын алучыларның бюджет һҽм акчалата
йҿклҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып;
4) җирлек бюджеты акчаларын алучыларның акчалата йҿклҽмҽлҽрен тҥлҽҥ
белҽн бҽйле операциялҽрне санкциялҽҥ белҽн.;
5) җирлек бюджеты акчаларын алучыларның вакытлыча кулланылышына
керҽ торган акчалар белҽн операциялҽрне исҽпкҽ алу ҿчен шҽхси счетларны ачу
һҽм алып бару белҽн;
6) финанс белҽн тҽэмин итҥ чыганагы бу учреждениелҽр тарафыннан
җирлек бюджетыннан алынган акчалар булган муниципаль бюджет һҽм Автоном
учреждениелҽрнең чыгымнары буенча операциялҽрне ҥткҽрҥ һҽм санкциялҽҥ
белҽн;
7) бюджет процессында катнашучы булмаган юридик затларның чыгымнары
буенча операциялҽрне санкциялҽҥ белҽн, финанс тҽэмин ителеше чыганагы
җирлек бюджеты акчалары булган шҽхси счетлар ачылган бюджет һҽм автоном
учреждениелҽр белҽн бергҽ, җирлек бюджеты акчалары булган юридик затларның
чыгымнары буенча операциялҽрне санкциялҽҥ белҽн.;
8) җирлек бюджетының бердҽм счетына җҽлеп итеп һҽм җҽлеп ителгҽн
акчаларны кире кайтарып, РФ БК 236.1 статьясындагы 9 пункты нигезендҽ.
2. Авыл җирлеге Башкарма комитетының Федераль казначылыкка
мҿрҽҗҽгать итҥен җибҽрҥ һҽм Федераль казначылыкның ҽлеге статьяда каралган
мҿрҽҗҽгатьлҽрне карау тҽртибен Россия Федерациясе Финанс министрлыгы
билгели.
3. Федераль казначылык ҽлеге статьяның 1 пунктындагы 1-7
пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн функциялҽрне гамҽлгҽ ашырган очракта казначылык
хезмҽте ҥзенчҽлеклҽрен Федераль казначылык билгели.
4. Федераль казначылык тарафыннан финанс органының аерым
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыруны туктату җирлек Башкарма Комитеты мҿрҽҗҽгате
нигезендҽ ҽлеге статьяның 2 пункты нигезендҽ башкарыла.
39 статья. Бюджет сметасы
1. Казна учреждениесенең бюджет сметасы Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ казна
учреждениесе карамагында булган бюджет акчаларын баш бҥлҥче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тҿзелҽ, раслана һҽм алып барыла.
Бюджет акчаларын баш бҥлҥченең бюджет вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы
җирле ҥзидарҽ органы булып торучы казна учреждениесенең бюджет сметасы
ҽлеге орган җитҽкчесе яисҽ Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ ҽлеге орган исеменнҽн эш итҽргҽ вҽкалҽтле бҥтҽн зат тарафыннан
раслана.
2. Казна учреждениесенең бюджет сметасының расланган кҥрсҽткечлҽре
казна учреждениесе функциялҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ буенча бюджет
йҿклҽмҽлҽрен кабул итҥ һҽм (яки) ҥтҽҥ ҿчен аңа җиткерелгҽн бюджет
йҿклҽмҽлҽре лимитларына туры килергҽ тиеш.
Казна учреждениесенең бюджет сметасы муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин
итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу план-графикларын
формалаштырганда каралган, муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен
товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿчен финанс ягыннан тҽэмин
итҥ кҥлҽмнҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ.
Казна учреждениесенең бюджет сметасында казна учреждениесенең
бюджет сметасын тҿзҥ һҽм алып бару тҽртибендҽ каралган башка кҥрсҽткечлҽр

ҿстҽмҽ расланырга тиеш.
Җитҽкчесе казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау тҽртибе
нигезендҽ аны раслау хокукына ия булган бюджет сметасы кҥрсҽткечлҽре,
чыгымнар тҿрлҽре элементлары (тҿркемчҽлҽре һҽм элементлары) кодлары
буенча бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ, шулай ук тиешле
тҿркемнҽрнең (ярдҽмче статьялар) статьялары кодлары (статьялары) буенча,
җиткерелгҽн
бюджет
йҿклҽмҽлҽре
лимитлары
чиклҽрендҽ
ҿстҽмҽ
детальлҽштерелергҽ мҿмкин.
40 статья. Финанслауның иң чик кҥлҽмнҽре
1. Финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн очракта һҽм тҽртиптҽ,
чыгымнар буенча җирлек бюджетын ҥтҽҥне оештырганда, агымдагы финанс
елының тиешле чорында бюджет акчаларын баш бҥлҥчегҽ, бҥлҥчегҽ һҽм
алучыларга тҥлҽҥнең иң чик кҥлҽмен (финанслауның иң чик кҥлҽмнҽре) раслау
һҽм җиткерҥ кҥздҽ тотылырга мҿмкин.
2. Финанслауның иң чик кҥлҽме, тулаем алганда, бюджет акчаларын баш
бҥлҥчегҽ, бҥлҥчегҽ һҽм алучыга карата, агымдагы финанс елы башыннан башлап,
бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрне, бҥлҥчелҽрне һҽм алучыларны финанслауга
гаризалар нигезендҽ, ай саен яки квартал саен арта бара торган нҽтиҗҽ белҽн
билгелҽнҽ.
41 статья. Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ җирлек бюджеты турындагы карар
белҽн расланганнан тыш фактта алынган керемнҽрдҽн файдалану
Җирлек бюджетын ҥтҽгҽндҽ җирлек бюджеты турындагы карар белҽн
расланган керемнҽрнең гомуми кҥлҽменнҽн тыш фактта алынган керемнҽр,
агымдагы финанс елына һҽм план чорына бюджет турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр
кертмичҽ, муниципаль бурычларны тҥлҽҥгҽ, шулай ук аларны ҥтҽҥ ҿчен каралган
бюджет ассигнованиелҽре җитмҽгҽн очракта, җирлекнең гавами норматив
йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ финанс органы тарафыннан җибҽрелҽ ала.
Максатчан билгелҽнеше булган (аларны бирҥ турында хҽбҽрнамҽ алган
очракта), шул исҽптҽн РФ БК 242 статьясындагы 5 пунктында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ бюджетка керҽ торган субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка бюджетара
трансфертлар, шулай ук бюджет ҥтҽлеше турында закон (карар) белҽн расланган
керемнҽрдҽн тыш фактта фактта алынган физик һҽм юридик затлардан кире
кайтарылмый торган акчалар кҥрсҽтелгҽн акчаларны бирҥ максатларына туры
килҽ торган бюджет чыгымнарын арттыруга җибҽрелҽ. , агымдагы финанс елына
һҽм план чорына бюджет турындагы карарга ҥзгҽрешлҽр кертмичҽ, җыелма
бюджет язмасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ белҽн.
42 статья. Агымдагы финанс елы тҽмамлану
1. Агымдагы финанс елында җирлек бюджетын ҥтҽҥ буенча операциялҽрне
тҿгҽллҽҥ РФ БК талҽплҽре нигезендҽ финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Җирлек бюджетын ҥтҽҥ буенча операциялҽр 31 декабрьдҽ тҽмамлана.
2. Бюджет ассигнованиелҽре, бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары һҽм
агымдагы финанс елын финанслауның иң чик кҥлҽмнҽре 31 декабрьдҽ ҥз кҿченҽ
керҽ.
3. Җирлек бюджетының бердҽм счетында булмаган бюджет акчаларын
алучылар тарафыннан файдаланылмаган калган калган калдыклар агымдагы

финанс елының соңгы ике эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча җирлек бюджетының
бердҽм счетына бюджет акчаларын алучылар кҥчерелергҽ тиеш.
4. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына кулланылмаган, максатчан
билгелҽнештҽге
субсидиялҽр,
субвенциялҽр
һҽм
башка
бюджетара
трансфертлар, финанс белҽн тҽэмин итҥ чыганагы Россия Федерациясе
Президентының резерв фондының бюджет ассигнованиелҽре булган бюджетара
трансфертлардан тыш, алар агымдагы финанс елының беренче 15 эш кҿне
дҽвамында бюджет кеременҽ кире кайтарылырга тиеш.
Җирлек бюджеты акчаларының баш администраторы тарафыннан хисап
финанс елында кулланылмаган бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу (булмау)
турында Карар кабул итҥ, шулай ук аларны элегрҽк бирелгҽн бюджетка кире
кайтару, аларга ихтыяҗ булу турында Карар кабул иткҽндҽ, ҽлеге акчалар элегрҽк
бирелгҽн бюджетка кергҽн кҿннҽн алып 30 эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
гамҽлгҽ ашырыла., җирлек бюджеты акчаларының баш администраторы
билгелҽгҽн тҽртиптҽ тҿзелгҽн һҽм тапшырылган кҥрсҽтелгҽн бюджетара
трансфертлар финанс белҽн тҽэмин итҥ чыганагы булып тора.
Финанс белҽн тҽэмин итҥ чыганагы Россия Федерациясе Президентының
резерв фондының бюджет ассигнованиелҽре булган, тиешле финанс органы
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелгҽн бюджет ассигнованиелҽре
файдаланылмаган бюджетара трансфертлардан тыш, максатчан билгелҽнештҽге
субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ
алынган бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу турындагы җирлек бюджеты
акчаларының баш администраторы карары нигезендҽ ҽлеге бюджетара
трансфертларның калдыгыннан артмаган кҥлҽмдҽ акчалар, агымдагы финанс
елында кҥрсҽтелгҽн бюджетара трансфертларны бирҥ максатларына туры килҽ
торган бюджет чыгымнарын финанс белҽн тҽэмин итҥ ҿчен җирлек бюджеты
кеременҽ кире кайтарылырга мҿмкин.
Ҽлеге пунктның 3 абзацында каралган карарлар кабул итҥ тҽртибе җирле
бюджетлардан бюджетара трансфертларны кире кайтару тҽртибен җайга салучы
җирле администрациянең муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
Максатчан билгелҽнештҽге субсидиялҽр, субвенциялҽр һҽм башка
бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ алынган бюджетара трансфертларның
файдаланылмаган калдыгы, финанс тҽэминаты чыганагы Россия Федерациясе
Президенты резерв фондының бюджет ассигнованиелҽре булган бюджетара
трансфертлардан тыш, тиешле бюджет кеременҽ кҥчерелмҽгҽн очракта,
кҥрсҽтелгҽн акчалар тиешле бюджет кеременҽ кҥчерелергҽ тиеш, алардан алар
бирелгҽн бюджет кеременҽ гомуми талҽплҽрне ҥтҽп, финанс органы билгели
торган тҽртиптҽ кире кайтарылырга тиеш., Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн.
Федераль бюджеттан бирелгҽн файдаланылмый торган бюджетара
трансфертларны тҥлҽттерҥ Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгелҽгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Финанс органы агымдагы финанс елы тҽмамланганда бюджет акчаларын
алучыларны Чираттагы финанс елының гыйнвар аенда Россия Федерациясендҽ
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽрендҽ аларның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле акчалар белҽн тҽэмин итҥ тҽртибен билгели.
6. Агымдагы финанс елы ахырына РФ БК нигезендҽ банк депозитларында
урнаштырылган акчалар, шулай ук бюджетның бердҽм счетында калган акчалар
белҽн идарҽ итҥ буенча башка операциялҽр буенча чаралар булу рҿхсҽт ителҽ.
.
5 бҥлек. ҖИРЛЕКНЕҢ БЮДЖЕТ ХИСАБЫН ТҾЗҤ, ТЫШКЫ ТИКШЕРҤ, КАРАУ
ҺҼМ РАСЛАУ

43 статья. Бюджет исҽбе һҽм бюджет хисаплылыгы нигезлҽре
1. Бюджет исҽбенең һҽм бюджет хисаплылыгының бердҽм методологиясе
РФ БК нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ Россия Федерациясе Финанс министрлыгы
тарафыннан билгелҽнҽ.
2. Бюджет исҽбе авыл җирлегенең финанс һҽм финанс булмаган активлары
һҽм йҿклҽмҽлҽре торышы турында акчалата чагылыштагы мҽгълҥмат җыю,
теркҽҥ һҽм гомумилҽштерҥнең, шулай ук ҽлеге активларны һҽм йҿклҽмҽлҽрне
ҥзгҽртҽ торган операциялҽр турында мҽгълҥмат җыюның, теркҽҥнең һҽм
гомумилҽштерҥнең җайга салынган системасыннан гыйбарҽт.
Казначылык
тҥлҽҥлҽре
системасында
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
операциялҽр турында мҽгълҥматны җыю, теркҽҥ һҽм гомумилҽштерҥ
максатларында, Россия Федерациясе бюджет системасының бюджетлары
структурасында
һҽм
(яки)
казначылык
тҥлҽҥлҽре
системасында
катнашучыларның, шулай ук кҥрсҽтелгҽн операциялҽрнең (алга таба - казначылык
учеты) нҽтиҗҽлҽре турында бюджет исҽбен алып бару Федераль казначылык
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Бюджет исҽбе Россия Федерациясенең бюджет классификациясен ҥз эченҽ
алган счетлар планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Бюджет исҽбен алу счетлары планнары һҽм аларны куллану буенча
инструкциялҽр Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан раслана.
3. Бюджет хисаплылыгы ҥз эченҽ ала:
1) җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында хисап;
2) җирлек бюджеты ҥтҽлеше балансы;
3) эшчҽнлекнең финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап;
4) акча хҽрҽкҽте турында хисап;
5) аңлатма язуы.
4. Бюджет ҥтҽлеше турындагы хисапта Россия Федерациясе бюджет
классификациясе нигезендҽ керемнҽр, чыгымнар һҽм бюджет кытлыгын
финанслау чыганаклары буенча бюджет ҥтҽлеше турындагы белешмҽлҽр
тупланган.
Бюджет ҥтҽлеше 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 мҽгълҥмат тупланган һҽм дҽҥлҽт
идарҽсе секторы операциялҽрен классификациялҽҥ кодлары буенча тҿзелҽ.
Акча хҽрҽкҽте турындагы хисап бюджет акчалары белҽн дҽҥлҽт идарҽсе
секторы операциялҽрен классификациялҽҥ кодлары буенча операциялҽрне
чагылдыра.
Аңлатма язуында бюджет ҥтҽлеше турындагы мҽгълҥмат, бюджет ҥтҽлеше
турындагы хисапта бирелгҽн ҿстҽмҽ мҽгълҥмат, Россия Федерациясе Финанс
министрлыгының норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн мҽгълҥматны ачуга
карата талҽплҽр нигезендҽ тупланган.
5. Бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр (бюджет акчаларын алучылар)
бюджет исҽбенең һҽм бюджет хисаплылыгының бердҽм методологиясен ҥтҽп,
финанс мҽгълҥматын детальлҽштерҥне тҽэмин итҽ торган ведомство (эчке)
актлары кулланылырга мҿмкин.
6. Җирле администрация карары буенча җирле администрация
органнарының (аларның территориаль органнарының, казна учреждениелҽренең)
физик затларга хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ һҽм башка тҥлҽҥлҽр, шулай ук алар белҽн

бҽйле мҽҗбҥри тҥлҽҥлҽрне Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларына кҥчерҥ, бюджет хисабын алып бару, бюджет һҽм Автоном
учреждениелҽрнең берлҽштерелгҽн хисаплылыгын, бюджет исҽбен алып бару,
бюджет исҽбен алып бару, бюджет исҽбен алып бару, бюджет һҽм Автоном
учреждениелҽрнең берлҽштерелгҽн хисаплылыгын, бюджет исҽбен алып бару,
башка мҽҗбҥри тҥлҽҥлҽрне исҽплҽҥ буенча вҽкалҽтлҽре, мондый хисаплылыкны
тапшыруны тҽэмин итҥ буенча муниципаль органнарга Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте, муниципаль берҽмлекнең финанс органына билгелҽнгҽн гомуми
талҽплҽр нигезендҽ тапшырылырга мҿмкин.
44 статья. Бюджет хисабын тҿзҥ
1. Бюджет акчаларының Баш администраторлары бюджет акчаларын
алучылар (бҥлҥчелҽр), җирлек бюджеты керемнҽре администраторлары, җирлек
бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары администраторлары тарафыннан
бирелгҽн бюджет хисаплылыгы нигезендҽ бюджет хисаплылыгын тҿзилҽр.
Җирлек бюджеты акчаларының Баш администраторлары бюджет
хисаплылыгын ул билгелҽгҽн срокларда финанс органына тапшыралар.
2.
Җирлекнең
бюджет
хисаплылыгы
бюджет
акчалары
баш
администраторларының бюджет хисаплылыгы нигезендҽ финанс органы
тарафыннан тҿзелҽ.
3. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы еллык булып тора. Җирлек
бюджетының ҥтҽлеше турында отчет квартал саен бирелҽ.
4. Җирлекнең бюджет хисаплылыгы финанс органы тарафыннан Башкарма
комитетка тапшырыла.
5. Агымдагы финанс елының беренче кварталында, ярты еллыгында һҽм
тугыз аенда җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисап Башкарма комитет
тарафыннан раслана һҽм җирлек советына һҽм ревизия комиссиясенҽ җибҽрелҽ.
Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап җирлек Советы карары
белҽн расланырга тиеш.
6. Җирлекнең финанс органы бюджет хисабын муниципаль районның
финанс органына тапшыра.
7. Бюджет хисаплылыгын ҽлеге статья нигезендҽ бирҥ бюджет
хисаплылыгы тапшырыла торган финанс органы тарафыннан билгелҽнгҽн
срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
45 Статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык хисапны тышкы
тикшерҥ
1. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге
Советында каралганчы тышкы тикшерелергҽ тиеш, ул бюджет акчаларының баш
администраторларының бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерҥне һҽм җирлек
бюджеты ҥтҽлеше турында еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
2. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерҥ
җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, РФ БК талҽплҽрен ҥтҽп һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, җирлекнең
Ревизия комиссиясе тарафыннан башкарыла.
Җирлек Советы мҿрҽҗҽгате буенча җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы
еллык хисапны тышкы тикшерҥ муниципаль районның контроль-хисап органы яки
Россия Федерациясе субъектының контроль-хисап органы тарафыннан
башкарылырга мҿмкин.
3. Башкарма комитет, аңа бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥ ҿчен, агымдагы елның 1

апреленнҽн дҽ соңга калмыйча, җирлек бюджетының ҥтҽлеше турында хисап
бирҽ. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥ бер
айдан да артмаган срокта башкарыла.
4. Җирлекнең ревизия комиссиясе, бюджет средстволары баш
администраторларының еллык бюджет хисаплылыгын тышкы тикшерҥ
кҥрсҽткечлҽрен исҽпкҽ алып, җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы хисапка
бҽялҽмҽ ҽзерли.
5. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапка бҽялҽмҽ, бер ҥк
вакытта Башкарма комитетка җибҽрҥ белҽн, җирлек Советына Ревизия
комиссиясе тарафыннан тапшырыла.
46 статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык хисапны җирлек
Советы тарафыннан тҽкъдим итҥ, карау һҽм раслау
1. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында еллык хисапны тапшыру, карау һҽм
раслау тҽртибе РФ БК нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ җирлек Советы тарафыннан
билгелҽнҽ.
2. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап белҽн бер ҥк вакытта
аңа бюджет һҽм бюджет хисаплылыгының ҥтҽлеше анализын ҥз эченҽ алган
аңлатма язуы, муниципаль йҿклҽмҽнең ҥтҽлеше һҽм (яисҽ) бюджет
ассигнованиелҽреннҽн файдалануның башка нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр,
җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында карар проекты, җирлек бюджеты ҥтҽлеше
турында башка бюджет хисаплылыгы, Россия Федерациясе бюджет законнарында
каралган башка документлар тапшырыла.
3. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисапны карау нҽтиҗҽлҽре
буенча җирлек Советы җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карарны раслау яки
кире кагу турында Карар кабул итҽ.
Җирлек Советы тарафыннан җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карар
кире кагылган очракта, ул мҽгълҥматларны дҿрес булмаган яки тулы булмаган
чагылдыру фактларын бетерҥ һҽм бер айдан да артмаган срокта кабат тапшыру
ҿчен кире кайтарыла.
4. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы еллык хисап авыл җирлеге
Советына агымдагы елның 1 маеннан да соңга калмыйча тапшырыла.
47 статья. Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында карар
Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карар белҽн, бюджетның
керемнҽренең, чыгымнарының һҽм дефицитының (профицит) гомуми кҥлҽмен
кҥрсҽтеп, хисап финанс елы ҿчен җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында хисап
раслана.
Хисап финанс елында җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карарга аерым
кушымталар белҽн кҥрсҽткечлҽр раслана:
бюджет керемнҽре классификациясе кодлары буенча;
бюджет чыгымнарының ведомство структурасы буенча чыгымнар;
бюджет чыгымнары классификациясе бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре буенча
чыгымнар;
бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары классификациясе кодлары
буенча.
Җирлек бюджеты ҥтҽлеше турындагы карар белҽн шулай ук җирлек
бюджеты ҥтҽлеше турында Карар кабул итҥ ҿчен РФ БК, Татарстан Республикасы
законы, җирлек Советы карары белҽн билгелҽнгҽн башка кҥрсҽткечлҽр раслана.

6 бҥлек. МУНИЦИПАЛЬ ФИНАНС КОНТРОЛЕ
48 Статья. Муниципаль финанс контроле тҿрлҽре
1. Муниципаль финанс контроле бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала
торган хокукый актлар, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан
физик затларга бҥтҽн тҥлҽҥлҽр буенча гавами норматив йҿклҽмҽлҽр һҽм
йҿклҽмҽлҽр бирҽ торган хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен, шулай ук муниципаль
контрактлар, шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) шартларын ҥтҽҥне тҽэмин итҥ
максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль финанс контроле тышкы һҽм эчке, башлангыч һҽм алга таба
бҥленҽ.
2. Тышкы муниципаль финанс контроле - җирлекнең Ревизия комиссиясе
(алга таба-тышкы муниципаль финанс контроле органы) эшчҽнлеген контрольдҽ
тоту.
3. Эчке муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, җирле
администрация органнары булган муниципаль финанс контроле органнарының
(алга таба - Эчке муниципаль финанс контроле органнары) контроль эшчҽнлеге
булып тора.
4. Алдан тикшерҥ авыл җирлеге бюджетын ҥтҽҥ барышында бюджет
бозуларны кисҽтҥ һҽм булдырмау максатларында башкарыла.
5. Алга таба контроль аның ҥтҽлешенең законлылыгын, исҽп-хисапның
дҿреслеген билгелҽҥ максатыннан җирлек бюджетының ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре
буенча башкарыла.
49 статья. Муниципаль финанс контроле объектлары
1. Муниципаль финанс контроле объектлары (алга таба - контроль
объектлары) булып торалар:
бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽр (бҥлҥчелҽр, алучылар), бюджет
керемнҽренең Баш администраторлары (администраторлары), бюджет кытлыгын
финанслау чыганакларының Баш администраторлары (администраторлары);
бюджетка бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр, максатчан билгелҽнеше
булган башка бюджетара трансфертлар, бюджет кредитлары бирелгҽн финанс
органы, башкарма комитет;
муниципаль учреждениялҽр;
муниципаль унитар предприятиелҽр;
ачык-хокукый компаниялҽр;
устав (җыелма) капиталларында гавами-хокукый берҽмлеклҽр катнашында
хуҗалык ширкҽтлҽре һҽм җҽмгыятьлҽре, шулай ук андый ширкҽтлҽр һҽм
җҽмгыятьлҽрнең устав (склад) капиталларында ҿлеше (кертеме) булган
коммерция оешмалары;
юридик затлар (муниципаль учреждениелҽр, муниципаль унитар
предприятиелҽр, гавами-хокукый компаниялҽр, хуҗалык ширкҽтлҽре һҽм
җҽмгыятьлҽр катнашында аларның устав (җыелма) капиталларында, шулай ук
мондый ширкҽтлҽр һҽм җҽмгыятьлҽрнең устав (җыелма) капиталларында ҿлеше
(кертеме) булган коммерция оешмаларыннан тыш), хосусый эшмҽкҽрлҽр, физик
затлар, шулай ук устав (җыелма) капиталларында ҿлеше (кертеме) булган
коммерция оешмалары катнашында), хосусый эшмҽкҽрлҽр, физик затлар:
җирлек бюджетыннан акча һҽм (яки) муниципаль контрактлар, муниципаль
гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн кредитлар бирҥ турында килешҥлҽр
(килешҥлҽр) нигезендҽ җирлек бюджетыннан акча алучы юридик һҽм физик

затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр, муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн
кредитлар;
федераль законнар нигезендҽ Федераль казначылыкта, җирлекнең финанс
органында шҽхси счетлар ачылган җирле бюджеттан һҽм (яки) муниципаль
контрактлардан акча бирҥ турындагы шартнамҽлҽрне (килешҥлҽрне) ҥтҽҥ
максатларында тҿзелгҽн шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) буенча башкаручылар
(тҽэмин итҥчелҽр, подрядчылар) тарафыннан тҿзелгҽн килешҥлҽр (килешҥлҽр)
буенча башкаручылар (тҽэмин итҥчелҽр, подрядчылар);
бюджет акчалары белҽн аерым операциялҽрне гамҽлгҽ ашыручы кредит
оешмалары, алар тарафыннан җирлек бюджетыннан акча бирҥ турында
шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) шартларын ҥтҽҥ ҿлешендҽ.
2. Контроль объектларына (бюджет процессында, бюджет һҽм автоном
учреждениелҽр,
муниципаль
унитар
предприятиелҽр,
гавами-хокукый
компаниялҽр, хуҗалык ширкҽтлҽре һҽм җҽмгыятьлҽр катнашында аларның устав
(склад) капиталларында, шулай ук андый ширкҽтлҽр һҽм җҽмгыятьлҽрнең устав
(җыелма) капиталларында ҿлеше (кертеме) булган коммерция оешмалары
катнашында) карата алар тарафыннан бюджет, муниципаль контрактлар, шулай
ук контрактлар (шартнамҽлҽр) шартларын ҥтҽҥ ҿлешендҽ муниципаль финанс
тикшерҥе, ҽлеге шартнамҽлҽрне (килешҥлҽрне) һҽм муниципаль контрактларны
ҥтҽҥ, алар тарафыннан муниципаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин ителгҽн кредитлар
бирҥ максатларын, тҽртибен һҽм шартларын ҥтҽҥ, кҥрсҽтелгҽн юридик затларның
кыйммҽтле кҽгазьлҽренҽ бюджет акчаларын баш бҥлҥчелҽрне (бҥлҥчелҽрне),
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларын, бюджет
акчаларын алучыларны, бюджеттан акча бирҥ турында шартнамҽлҽр (килешҥлҽр),
муниципаль контрактлар тҿзегҽн бюджет акчаларын алучыларны тикшерҥ
барышында гамҽлгҽ ашырыла., яки аны тҽмамлаганнан соң, кҥрсҽтелгҽн бюджет
процессында катнашучыларны тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ.
2.1. Муниципаль финанс контроле җирлек бюджетыннан максатчан
билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка бюджетара
трансфертлар бирҥ максатларын, тҽртибен һҽм шартларын ҥтҽҥне, шулай ук
аларны бирҥ турындагы шартнамҽлҽрнең (шартнамҽлҽрнең, килешҥлҽрнең,
килешҥлҽрнең) шартларын һҽм финанс белҽн тҽэмин итҥ (финанслашу) чыганагы
булып торган шартнамҽлҽрнең (шартнамҽлҽрнең, килешҥлҽрнең) шартларын
ҥтҽҥне, ҽлеге бюджетара трансфертлар бирелгҽн җирлекнең муниципаль финанс
контроле органнары, карата:
җирлек
бюджеты
акчаларының
баш
администраторларына
(администраторларына) максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр,
субвенциялҽр, башка бюджетара трансфертлар, бюджет кредитлары биргҽн
Россия Федерациясе бюджет системасының бюджет средстволары баш
администраторларына һҽм баш администраторларына (администраторларына)
максатчан билгелҽнеше булган бюджетара субсидиялҽр, субвенциялҽр, башка
бюджетара трансфертлар, бюджет кредитлары, шулай ук юридик һҽм физик
затларга, индивидуаль эшкуарларга (ҽлеге статьяның 2 пункты нигезлҽмҽлҽрен
исҽпкҽ алып) ҽлеге бюджеттан акчалар бирелгҽн.
3. Контроль объектлары һҽм аларның вазыйфаи затлары муниципаль
финанс контроле органнарына муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле мҽгълҥматны, документларны һҽм материалларны ҥз вакытында
һҽм тулы кҥлҽмдҽ тапшырырга, муниципаль финанс тикшерҥе органнарының
вазыйфаи
затларына
кҥрсҽтелгҽн
затларны
контроль
объектлары
территориялҽренҽ һҽм урыннарына кертҥ рҿхсҽтен бирергҽ, аларның законлы
талҽплҽрен ҥтҽргҽ тиеш.
Контроль объектларының ҽлеге пунктның беренче абзацында кҥрсҽтелгҽн

мҽгълҥматны, документларны һҽм материалларны муниципаль финанс контроле
органнарына тапшырмавы яки вакытында тапшырмавы, шулай ук аларны дҿрес
булмаган мҽгълҥмат, документлар һҽм материаллар тапшырмау, муниципаль
финанс тикшерҥе органнарының вазыйфаи затларының законлы эшчҽнлегенҽ
комачаулау Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн җаваплылык китерҽ.
50 статья. Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру ысуллары
1. Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру методлары булып
тикшерҥ, ревизия, тикшерҥ тора.
2. Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру максатларында тикшерҥ
астында аерым финанс һҽм хуҗалык операциялҽренең законлылыгын
документаль һҽм фактта ҿйрҽнҥ, бюджет (бухгалтерлык) исҽбенең һҽм бюджет
хисаплылыгының, контроль объектының билгеле бер чордагы эшчҽнлегенҽ карата
бухгалтерлык (финанс) хисаплылыгының дҿреслеге буенча контроль гамҽллҽр
башкару аңлашыла.
Ул кылынган финанс һҽм хуҗалык операциялҽренең барлык җыелмасының
законлылыгын
документаль
һҽм
фактта
ҿйрҽнҥ,
аларның
бюджет
хисаплылыгында, бухгалтер (финанс) хисаплылыгында чагылдырылуының
дҿреслеге һҽм дҿреслеге буенча контроль гамҽллҽр башкаруда чагыла.
Тикшерҥ, ревизия нҽтиҗҽлҽре акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
3. Тикшерҥлҽр федераль һҽм кҥчмҽ тикшерҥлҽргҽ, шул исҽптҽн каршы
тикшерҥлҽргҽ бҥленҽ.
Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру максатларында камераль
тикшерҥлҽр астында бюджет хисаплылыгы, бухгалтерлык (финанс) хисаплылыгы
һҽм аның соравы буенча бирелгҽн башка документлар нигезендҽ муниципаль
финанс тикшерҥе органының урнашу урыны буенча ҥткҽрелҽ торган тикшерҥлҽр
аңлашыла.
Кҥчмҽ тикшерҥлҽр астында, муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру
максатларында, контроль объектының урнашу урыны буенча ҥткҽрелҽ торган
тикшерҥлҽр аңлашыла, алар барышында кылынган операциялҽрнең бюджет
хисаплылыгы, бухгалтер (финанс) хисаплылыгы һҽм беренчел документларның
факттагы туры килҥ-килмҽве билгелҽнҽ.
Муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру максатларында очрашу
тикшерҥлҽре астында контроль объекты эшчҽнлеге белҽн бҽйле фактларны
ачыклау һҽм (яки) раслау максатларында кҥчмҽ һҽм (яки) Федераль тикшерҥлҽр
кысаларында ҥткҽрелҽ торган тикшерҥлҽр аңлашыла.
4. Тикшерҥ астында ҽлеге нигезлҽмҽ максатларында контрольлек объекты
эшчҽнлегенең билгеле бер ҿлкҽсе торышына анализ һҽм бҽя бирелҽ.
Тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре бҽялҽмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
51 статья. Тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру буенча
тышкы муниципаль финанс контроле органы вҽкалҽтлҽре
1. Тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру буенча тышкы
муниципаль финанс контроле органы вҽкалҽтлҽре булып тора:
җирлек бюджетыннан физик затларга бҥтҽн тҥлҽҥлҽр буенча гавами
норматив йҿклҽмҽлҽр һҽм йҿклҽмҽлҽр, шулай ук муниципаль контрактлар,
шартнамҽлҽр (килешҥлҽр) шартларының ҥтҽлешен контрольдҽ тоту ;
бюджет средстволары баш администраторларының бюджет хисаплылыгын,
җирлек бюджеты ҥтҽлеше турында квартал һҽм еллык хисапларның дҿреслеген,
тулылыгын һҽм норматив талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ.

«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 ҿлкҽлҽрдҽ контроль.
2. Тышкы муниципаль финанс тикшерҥе органы тарафыннан тышкы
муниципаль финанс тикшерҥе буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашырганда:
«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 алар тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль һҽм
эксперт-аналитика чараларын гамҽлгҽ ашыру барышында тикшерҥлҽр,
ревизиялҽр, анализ, тикшерҥ, мониторинг ҥткҽрелҽ.;
контроль объектларына кҥрсҽтмҽлҽр, кҥрсҽтмҽлҽр җибҽрелҽ;
финанс органнарына мҽҗбҥринең бюджет чараларын куллану турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрелҽ;
административ хокук бозулар турындагы законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
административ хокук бозулар турындагы эшлҽр буенча эш алып барыла.
3. Тышкы муниципаль финанс контроле органы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ
ашыру тҽртибе авыл җирлеге Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
52 Статья. Эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру буенча эчке
муниципаль финанс контроле органнары вҽкалҽтлҽре
1. Эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру буенча эчке
муниципаль финанс контроле органнары вҽкалҽтлҽре булып тора:
бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган хокукый актларның, шул
исҽптҽн муниципаль учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбенҽ, бухгалтерлык
(финанс) хисабын тҿзҥ һҽм бирҥгҽ талҽплҽрне билгели торган нигезлҽмҽлҽренең
ҥтҽлешен контрольдҽ тоту;
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик затларга
бҥтҽн тҥлҽҥлҽр буенча гавами норматив йҿклҽмҽлҽрне һҽм йҿклҽмҽлҽрне, шулай
ук җирлек бюджетыннан акча, муниципаль контрактлар бирҥ турындагы
шартнамҽлҽрнең (килешҥлҽрнең) шартларын ҥтҽҥне кҥздҽ тота торган хокукый
актлар нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥне контрольдҽ тоту;
җирлек бюджетыннан акча бирҥ турындагы шартнамҽлҽрне (килешҥлҽрне)
ҥтҽҥ максатларында тҿзелгҽн шартнамҽлҽрнең (килешҥлҽрнең) шартларын,
шулай
ук
муниципаль
контрактларны
ҥтҽҥ максатларында
тҿзелгҽн
шартнамҽлҽрнең (килешҥлҽрнең) шартларын ҥтҽҥне контрольдҽ тоту;
бюджет акчаларын (бюджеттан бирелгҽн акчаларны) бирҥ һҽм (яисҽ)
файдалану нҽтиҗҽлҽре турындагы хисапларның, шул исҽптҽн муниципаль
программаларны гамҽлгҽ ашыру турындагы хисапларның, муниципаль
биремнҽрне ҥтҽҥ турындагы хисапларның, бюджеттан акча бирҥ нҽтиҗҽлелеге
кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥ турындагы хисапларның дҿреслегенҽ контроль;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия
Федерациясе законында каралган сатып алулар ҿлкҽсендҽ контроль.
2. Эчке муниципаль финанс контроле органнары тарафыннан Эчке
муниципаль финанс контроле буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру турында:
тикшерҥлҽр, ревизиялҽр һҽм тикшерҥлҽр ҥткҽрелҽ;
контроль объектларына актлар, нҽтиҗҽлҽр, кҥрсҽтмҽлҽр һҽм (яки)
кҥрсҽтмҽлҽр җибҽрелҽ;
финанс органына мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын куллану турында

хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрелҽ;
административ хокук бозулар турындагы законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
административ хокук бозулар турындагы эшлҽр буенча эш алып барыла;
тикшерҥлҽр, ревизия һҽм тикшеренҥлҽр ҥткҽрҥ ҿчен кирҽкле экспертизалар
билгелҽнҽ (оештырыла) ;
Эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле булган
мҽгълҥмат, мҽгълҥмат технологиялҽре һҽм мҽгълҥматны яклау турында Россия
Федерациясе законнары, дҽҥлҽт һҽм башка закон тарафыннан саклана торган сер
турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
мҽгълҥмат системаларыннан даими файдалану мҿмкинлеге барлыкка килҽ;
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽр сатып алуларны гамҽлгҽ ашыруны Россия Федерациясе Граждан
кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ яраксыз дип тану турында судка дҽгъвалар җибҽрелҽ.
3. Эчке муниципаль финанс контроле Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
норматив хокукый актлары белҽн расланган федераль стандартлар нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Эчке муниципаль финанс тикшерҥе органнары эчке дҽҥлҽт (муниципаль)
финанс тикшерҥенең федераль стандартларында каралган очракларда Эчке
муниципаль финанс тикшерҥе буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ
торган ведомство хокукый актлар (стандартлар) чыгара ала.
53 Статья. Муниципаль финанс тикшерҥе органнары кҥрсҽтмҽлҽре һҽм
кҥрсҽтмҽлҽре
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатларында Эчке муниципаль финанс контроле
органы тарафыннан контроль объектына җибҽрелҽ торган һҽм эчке муниципаль
финанс тикшерҥе органы компетенциясе кысаларында ачыкланган хокук бозулар
турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган документы һҽм тапшыруда кҥрсҽтелгҽн һҽр
бозу буенча талҽплҽр кҥрсҽтелмҽгҽн булса, аны кабул ителгҽн кҿннҽн соң 30
календарь кҿн эчендҽ ҥтҽлергҽ тиешле хокук бозуларның берсе аңлашыла.:
а) бозуларны бетерҥ турында һҽм аның сҽбҽплҽрен һҽм шартларын бетерҥ
буенча чаралар кҥрҥ турында талҽп;
б) бозу сҽбҽплҽрен һҽм шартларын бетерҥ буенча аны бетерҥ мҿмкин
булмаган очракта чаралар кҥрҥ турында талҽп.
2. Кҥрсҽтмҽ астында ҽлеге Нигезлҽмҽ максатларында Эчке муниципаль
финанс контроле органының, ҽлеге бозу нҽтиҗҽсендҽ гавами-хокукый белемгҽ
китерелгҽн зыян суммасын билгелҽҥ мҿмкинлеге булганда, бозуларны бетерҥ
яисҽ тапшыруда билгелҽнгҽн срокта бетерҥ мҿмкинлеге булмаган очракта,
контроль объектына
җибҽрелҽ
торган документы
аңлана.
Кҥрсҽтмҽ
гавами-хокукый белемгҽ китерелгҽн зыянны каплау буенча чаралар кҥрҥ турында
кҥрсҽтмҽдҽ билгелҽнгҽн срокта ҥтҽҥ ҿчен мҽҗбҥри булган талҽплҽрне ҥз эченҽ
ала.
3. Эчке дҽҥлҽт (муниципаль) финанс тикшерҥенең федераль стандартлары
белҽн билгелҽнгҽн очракларда Эчке муниципаль финанс контроле органнары
бюджет акчаларының баш администраторларына, гамҽлгҽ куючы функциялҽрен
һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы җирле ҥзидарҽ органнарына, башка
органнарга һҽм оешмаларга кҥрсҽтмҽлҽр һҽм кҥрсҽтмҽлҽрнең кҥчермҽлҽрен
җибҽрҽ.
3.1. Тышкы муниципаль финанс тикшерҥе органнары кҥрсҽтмҽлҽре һҽм
кҥрсҽтмҽлҽре контроль объектларына «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 тҿзелҽ һҽм җибҽрелҽ.
3.2. Эчке муниципаль финанс тикшерҥе органы карары буенча Эчке
муниципаль финанс тикшерҥе органы кҥрсҽтмҽсен ҥтҽҥ срогы эчке дҽҥлҽт
(муниципаль) финанс тикшерҥенең федераль стандартларында каралган
тҽртиптҽ, лҽкин контроль объекты мҿрҽҗҽгате буенча бер тапкырдан да артмаган
кҥлҽмдҽ озайтылырга мҿмкин.
4. Җирлеккҽ китерелгҽн зыянны каплау турында Эчке муниципаль финанс
контроле органы кҥрсҽтмҽлҽренең ҥтҽлмҽве вҽкалҽтле вҽкилнең муниципаль
орган җирле администрациясенең муниципаль хокукый акты белҽн җирлеккҽ
китерелгҽн зыянны каплау турында дҽгъва гаризалары белҽн судка мҿрҽҗҽгать
итҥе ҿчен нигез булып тора.
5. Муниципаль финанс тикшерҥе органы кҥрсҽтмҽлҽрендҽ һҽм
кҥрсҽтмҽлҽрендҽ эчке финанс тикшерҥе һҽм эчке финанс аудиты нҽтиҗҽлҽре
буенча ачыкланган хокук бозулар турында, аларны бетерҥ шарты белҽн,
мҽгълҥмат кҥрсҽтелми.
7 бҥлек. БЮДЖЕТ БОЗУ ҺҼМ МҼҖБҤР ИТҤНЕҢ БЮДЖЕТ ЧАРАЛАРЫ
54 статья. Бюджет бозу тҿшенчҽсе
1. Бюджет акчаларының баш администраторы (администраторы),
муниципаль заказчы тарафыннан кылынган эшлҽр җирле администрация, финанс
органы, бюджет акчаларының баш администраторы (администраторы)
тарафыннан башкарылган бюджет бозу дип таныла:
а) Россия Федерациясе Бюджет кодексы һҽм бюджет хокук мҿнҽсҽбҽтлҽрен
җайга сала торган башка хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен бозу;
б) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан физик
затларга бҥтҽн тҥлҽҥлҽр буенча халыкка зыян китерҥгҽ китергҽн гавами норматив
йҿклҽмҽлҽрне һҽм йҿклҽмҽлҽрне билгелҽҥче хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен
бозу.;
в) җирлек бюджетыннан акча бирҥ турында шартнамҽлҽр (килешҥлҽр)
шартларын бозу;
г) муниципаль контрактлар шартларын бозу;
2. РФ БК 266.1 статьясындагы 2.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн бюджет
процессында катнашучыга карата бюджет чараларын куллану, тиешле нигезлҽр
булган очракта, аның вазыйфаи затларын Россия Федерациясе законнарында
каралган җаваплылыктан азат итми.
55 статья. Мҽҗбҥрилҽҥнең бюджет чаралары
1. Мҽҗбҥр итҥнең бюджет чарасы РФ БК 30 бҥлегендҽ каралган бюджет
бозу кылган ҿчен, муниципаль финанс тикшерҥе органын мҽҗбҥр итҥнең бюджет
чараларын куллану турында хҽбҽрнамҽ нигезендҽ кулланыла.
2. Мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ::
Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетына Россия
Федерациясе бюджет системасының бер бюджетыннан бирелгҽн акчалар
суммасын бҽхҽссез кире кайтару;
Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетына Россия
Федерациясе бюджет системасының бер бюджетыннан бирелгҽн акчалардан
файдаланган ҿчен тҥлҽҥ суммасын бҽхҽссез тҥлҽттерҥ;
бюджет акчаларын вакытында кайтармаган ҿчен пеняларны бҽхҽссез
тҥлҽттерҥ;

бюджетара трансфертларны (субвенциялҽрдҽн тыш) бирҥне туктатып тору
(кыскарту).
3. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 49 статьясында кҥрсҽтелгҽн бюджет процессында
катнашучыга карата бюджет ҿлкҽсендҽ закон бозу кылган бюджет чарасын
куллану аны ҽлеге җитешсезлекне бетерҥ вазыйфаларыннан азат итми.
4. Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатларында бюджет чараларын куллану турында
хҽбҽрнамҽ астында муниципаль финанс контроле органының ҽлеге Нигезлҽмҽнең
57 - 60 статьяларында каралган ачыкланган бюджет хокук бозулар турында һҽм
кҥрсҽтелгҽн бозулар белҽн файдаланылган акчалар кҥлҽмнҽре турында
белешмҽлҽр ҥз эченҽ алган документы аңлашыла.
Контроль чарасы барышында ҽлеге Нигезлҽмҽнең 57 - 60 статьяларында
каралган бюджет бозуларын ачыклаганда, тышкы муниципаль финанс контроле
органы контроль чарасы тҽмамланганнан соң 30 календарь кҿненнҽн дҽ соңга
калмыйча финанс органына мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын куллану турында
белдерҥ җибҽрҽ, ҽ мондый хҽбҽрнамҽнең кҥчермҽсен (аңа карата ҽлеге контроль
чарасы ҥткҽрелгҽн) бюджет процессында катнашучыга җибҽрҽ.
Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 57-60 статьяларында каралган һҽм кҥрсҽтмҽдҽ
кҥрсҽтелгҽн бюджет бозуын бетермҽгҽн очракта, Эчке муниципаль финанс
контроле органы, кҥрсҽтмҽне ҥтҽҥ срогы тҽмамланганнан соң 30 календарь
кҿненнҽн дҽ артмаган вакытка, финанс органына мҽҗбҥр итҥнең бюджет
чараларын куллану турында хҽбҽрнамҽне, ҽ мондый хҽбҽрнамҽнең кҥчермҽсен
(аңа карата тикшерҥ (ревизия) ҥткҽрелгҽн бюджет процессында катнашучыга
җибҽрҽ.
Финанс органы талҽбе буенча, мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын куллану
турында хҽбҽрнамҽдҽ булган белешмҽлҽрне тҿгҽллҽштерҥ турында муниципаль
финанс тикшерҥе органы финанс органына мҽҗбҥри итҥнең бюджет чараларын
куллану турында аныкланган белешмҽлҽр булган хҽбҽрнамҽне запрос алынган
кҿннҽн 30 календарь кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш.
5. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 57 - 60 статьяларында каралган мҽҗбҥр итҥнең
бюджет чараларын куллану турындагы карар финанс органы тарафыннан мҽҗбҥр
итҥнең бюджет чараларын куллану турында хҽбҽр алынганнан соң 30 календарь
кҿн эчендҽ кабул ителергҽ һҽм кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽннҽн соң бер елга
кадҽр ҥтҽлергҽ тиеш.
Финанс органы карары буенча ҽлеге пунктның беренче абзацында
кҥрсҽтелгҽн мҽҗбҥр итҥ чарасын ҥтҽҥ срогы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр нигезендҽ финанс органы билгелҽгҽн
очракларда һҽм шартларда озайтылырга мҿмкин.
6. Бюджет чараларын куллану белҽн беррҽттҽн Россия Федерациясе
законнарында каралган очракларда җаваплылык чаралары да кулланыла.
56 Статья. Мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын куллану буенча финанс
органы һҽм Федераль казначылык вҽкалҽтлҽре
1. Финанс органы мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын куллану турында
карарлар, кҥрсҽтелгҽн карарларны ҥзгҽртҥ (юкка чыгару) турында карарлар яисҽ
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн очракларда һҽм
тҽртиптҽ мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын кулланудан баш тарту турында
карарлар кабул итҽ, шулай ук бюджет чараларын куллану турында карарлар,
Федераль казначылыкка кҥрсҽтелгҽн карарларны ҥзгҽртҥ (юкка чыгару) турында
карарлар, тиешле карарларның кҥчермҽлҽрен - муниципаль финанс контроле
органнарына һҽм контроль объектларына җибҽрҽ.
Мҽҗбҥр итҥнең бюджет чараларын куллану турындагы карарда бюджет

кагыйдәләрен бозу турында хәбәрнамәдә, бюджет бозуын кылган контроль
объектында күрсәтелгән бюджет бозу, мәҗбүр итү һәм аны үтәү сроклары
турында мәгълүмат булырга тиеш.
Финанс органы, мәҗбүр итүнең бюджет чараларын куллану турында Карар
кабул итү яки мәҗбүр итүнең бюджет чараларын кулланудан баш тарту турында
Карар кабул итү максатларында, муниципаль финанс контроле органына, аны
алганнан соң 30 календарь көн эчендә, мәҗбүр итүнең бюджет чараларын куллану
турында хәбәрнамәдә булган белешмәләрне төгәлләштерү турында запрос
җибәрергә хокуклы.
2. Федераль казначылык, финанс органы әлеге Тәртипнең 57 - 60
статьяларында каралган мәҗбүр итүнең бюджет чараларын куллану турында
карарны, әлеге карарларны үзгәртү (юкка чыгару) турындагы карарны Финанс
органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә мәҗбүр итү чараларын куллану
турындагы карарларны, әлеге карарларны үзгәртү (юк итү) турындагы карарларны
үтәүне үзгәртү (юкка чыгару) турында карарны үтиләр.
57 статья. Бюджет акчаларыннан максатчан файдаланмау
1. Бюджет акчаларының максатчан файдаланылмавы җирлек бюджеты
турындагы карарда, җыелма бюджет язмасы, бюджет язмасы, бюджет
йөкләмәләре лимитлары, бюджет сметасы, шартнамәдә (килешүдә) яисә хокукый
акт белән билгеләнгән максатларга тулысынча яисә өлешчә туры килми торган
максатларда Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты акчаларын җибәрү
һәм акчалата йөкләмәләрне түләү таныла.
2. Максатчан билгеләнеше булган бюджетара трансферт чыганагы булган
бюджет акчаларын максатсыз файдалану максатчан билгеләнеше буенча
файдаланылмаган акчалар суммасын кире кайтаруга яисә бюджетара
трансфертлар (җирлекнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә субвенцияләрдән
һәм дотацияләрдән тыш) бирүне киметүгә китерә.
58 статья. Бюджет кредитын кире кайтармау яисә вакытында кайтармау
Бюджет кредитын кире кайтармау йә вакытында кайтармау бюджет
кредитының түләнмәгән калдыгы суммасын һәм Россия Федерациясе Үзәк
банкының гамәлдәге рефинанслау ставкасының бер өлеше күләмендә үз
вакытында кире кайтармау һәм (яисә) бюджет кредиты бирелгән бюджетка
бюджетара трансфертлар (җирлекнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә
субвенцияләрдән һәм дотацияләрдән тыш) бирүне туктатып торуга китерә.
59 статья. Бюджет кредитыннан файдаланган өчен түләүне күчерү яисә
вакытында күчерү
Бюджет кредитыннан файдаланган өчен түләүне күчерү йә вакытында
күчермәү бюджет кредитыннан файдаланган өчен түләү суммасын һәм аны
вакытында күчермәгән өчен Россия Федерациясе Үзәк банкының гамәлдәге
рефинанслау ставкасының бер өч йөзлек күләмендәге пеняларын кире кайтаруга
һәм (яисә) бюджетара трансфертлар (җирлекнең бюджет тәэмин ителешен
тигезләүгә субвенцияләрдән һәм дотацияләрдән тыш) бирүне туктатып торуга
китерә., бюджет кредитыннан файдаланган өчен түләүнең түләнмәгән калдыгы
суммасына.

