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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге
Советының 18.11.2019 ел, № 175 " авыл җирлегендә бюджет процессы
турындагы нигезләмәне раслау хакында» карарына үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым
закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 31.07.202020 ел, № 263-ФЗ
Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы Морт авыл җирлеге Советы
Карар итте:
1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Морт авыл
җирлегендә бюджет процессы турында Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы Морт авыл җирлеге Советының 18.11.2019 ел, № 175
карары белән расланган Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Нигезләмәнең 2 пунктындагы 13 статьясында 4 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә::
«4) Россия Федерациясе керемнәре чыганаклары исемлегенә һәм бюджет
керемнәре чыганаклары реестрына кертү өчен аларга беркетелгән керемнәр
чыганаклары турында белешмәләр тапшыра;».
1.2. Нигезләмәнең 3 пунктындагы 13 статьясында 5 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә::
5) "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән
тәртип нигезендә, физик һәм юридик затлар тарафыннан муниципаль
хезмәтләр өчен акча, шулай ук җирлек бюджеты керемнәрен формалаштыру
чыганагы булган башка түләүләрне түләү өчен кирәкле мәгълүматны, Россия
Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, бирә.».
1.3. Нигезләмәнең 2 пунктындагы 15 статьясында 1 пунктчаны түбәндәге
редакциядә бәян итәргә::
1) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары буенча
керемнәрне һәм түләүләрне, бюджетның бердәм счетында калдыклар белән
идарә итү операцияләреннән тыш, планлаштыруны (фаразлауны) гамәлгә
ашыра.».

(Үзгәрешләр 2022 елга һәм 2023 һәм 2024 еллар план чорына (2022 елга)
бюджетлардан башлап, РФ бюджет системасы бюджетларын төзегәндә һәм
үтәгәндә барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата кулланыла).
1.4. Нигезләмәнең 16 статьясында 5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::
«5. Муниципаль казна учреждениесе тарафыннан бюджет акчалары
хисабына үтәлергә тиешле муниципаль контрактлар, башка шартнамәләр
(килешүләр) төзү һәм түләү, әгәр Россия Федерациясе Бюджет кодексында
башкача билгеләнмәгән булса, казна учреждениесенә җиткерелгән бюджет
йөкләмәләре лимитлары чикләрендә муниципаль берәмлек исеменнән
башкарыла.
Муниципаль казна учреждениесе тарафыннан муниципаль контрактлар,
башка шартнамәләр (килешүләр) төзегәндә Нигезләмәнең әлеге өлеше
таләпләрен бозу аларны казна учреждениесе карамагында булган бюджет
акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең) бюджет вәкаләтләрен гамәлгә
ашыручы җирле үзидарә органы дәгъвасы буенча суд тарафыннан гамәлдә
түгел дип тану өчен нигез булып тора.».
1.5. Нигезләмәнең 16 статьясында 6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«6. Бюджет акчаларын алучы буларак казна учреждениесенә бюджет
акчаларын баш бүлүче (бүлүче) буларак бюджет йөкләмәләре лимитларын
киметкән очракта, ул казна учреждениесе тарафыннан төзелгән Бюджет
йөкләмәләрен үти алмавына китерә торган элек җиткерелгән бюджет
йөкләмәләре лимитларын киметкән очракта:
муниципаль контрактларның яңа шартларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында
Россия Федерациясе законнары нигезендә, казна учреждениесе мондый
муниципаль контрактларның яңа шартларын, шул исәптән аларны үтәү бәясе
һәм (яки) сроклары һәм (яки) товарның (эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең) күләме
(күләме)буенча, контрактларның яңа шартларын тәэмин итү өчен, контракт
системасы турында Россия Федерациясе законнары нигезендә килештерүне
тәэмин итәргә тиеш.;
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган Гомуми таләпләр
нигезендә мондый шартнамәләрнең (килешүләр) яңа шартларын килештерүне,
ә яңа шартлар буенча килешү (килешү) булмаганда, казна учреждениесе
килешүне өзүне тәэмин итәргә тиеш.
Муниципаль контракт, башка килешү (килешү) ягы казна
учреждениесеннән бары тик муниципаль контракт, башка килешү (килешү)
шартларын үзгәртүгә турыдан-туры бәйле фактта тотылган зыянны гына
түләтүне таләп итәргә хокуклы.».

1.6. Нигезләмәнең 16 статьясында 11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«11. Муниципаль казна учреждениесе килешү (килешү) нигезендә башка
муниципаль учреждениегә (үзәкләштерелгән бухгалтериягә) бюджет исәбен
алып бару һәм бюджет хисаплылыгын формалаштыру вәкаләтләрен
тапшырырга хокуклы.».
1.7. Нигезләмәнең 19 статьясында 6,7 пунктны төшереп калдырырга.
1.8. Нигезләмәнең 21 статьясында 3 пунктның 3 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
6) социаль өлкәдә дәүләт (муниципаль) социаль заказын үтәүне финанс
ягыннан тәэмин итү максатларында юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә,
шулай ук физик затларга - товар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә
субсидияләр бирү.».
1.9 статьяда Нигезләмәнең 21 пунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«13. Юридик затларга җирле бюджеттан субсидияләр бирү турында
шартнамәләр (килешүләр) төзү, шул исәптән "Россия Федерациясендә
сәнәгать сәясәте турында" 2014 елның 31 декабрендәге 488-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә төзелгән махсус инвестицион контрактлар
шартлары нигезендә, һәм муниципаль берәмлек исеменнән расланган бюджет
йөкләмәләренең расланган лимитларының гамәлдә булу срогыннан артып
киткән вакытка муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль-шәхси
партнерлык турында килешүләр , концессион килешүләр төзү җирлек
башкарма комитеты карарларында каралган очракларда, шул исәптән "Россия
Федерациясендә сәнәгать сәясәте турында" 2020 елның 1 апрелендәге 69-ФЗ
номерлы Федераль закон Россия Федерациясендә капитал салуларны яклау
һәм бүләкләү.».
1.10. Нигезләмәнең 2 пунктындагы 2 пунктындагы 2 пунктчасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
7) җирлек бюджетының бердәм счетыннан күчерелгән акчалар һәм
җирлек бюджетының бердәм счетына күчерелә торган акчалар арасындагы
аерма.»
1.11. Нигезләмәнең 26 статьясында 4 пунктны төшереп калдырырга.
1.12. Нигезләмәнең 35 статьясында 7 пунктны түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:

«7. Принципалга карата гарантның регресс таләбе хокукын күздә
тотмый торган муниципаль гарантия фәкать хуҗалык җәмгыяте йөкләмәләре
(өлешләре), мөлкәте тиешле гавами-хокукый берәмлек (Гарант) милкендә
булган муниципаль унитар предприятие, ә гарантның принципалга карата
регресс таләбе хокукын күздә тотмаган Россия Федерациясе дәүләт гарантиясе
тарафыннан дәүләт корпорациясе яисә Россия Федерациясе тарафыннан
гамәлгә куелган (төзелгән) дәүләт компаниясе йөкләмәләре белән тәэмин
ителергә мөмкин.».
1.13. Нигезләмәнең 35 статьясында 11 пунктны түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«11. Кредит (заем, шул исәптән облигация) буенча принципал
йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итә торган муниципаль гарантия фәкать
гарантның алдан язма ризалыгыннан башка үзгәртелгән, һәм (яисә) кредит
(займ, шул исәптән облигация) чараларын максатсыз файдаланмаган очракта,
муниципаль гарантия белән тәэмин ителгән, аңа карата Россия Федерациясе
законнары һәм (яисә) кредит шартнамәсе һәм (яисә) кредит буенча
муниципаль гарантия бирү турындагы шартнамә нигезендә кредит буенча
муниципаль гарантия бирү турындагы шартнамә нигезендә кредит (заем, шул
исәптән облигация) акчаларын максатчан файдаланмаган очракта гына Гарант
тарафыннан чакыртып алынырга тиеш.максатчан куллану кредит чаралары.».
1.14. Нигезләмәнең 35 статьясында 27 пунктны түбәндәге эчтәлекле
абзац өстәргә:
«Кредит (заем, облигациядән тыш) принцибы йөкләмәләрен үтәүне
тәэмин итүче 27 муниципаль гарантия кредит килешүендә (займ килешүендә)
һәм (яисә) күрсәтелгән муниципаль гарантияне бирү турындагы килешүдә
кредитор (заемчы) йөкләмәләрен үз ягыннан әлеге кредит (займ) акчаларын
максатчан файдалануны тикшереп тору шарты белән бирелә.».
1.15. Нигезләмәнең 1 пунктындагы 41 статьясында түбәндәге эчтәлекле
абзац өстәргә:
Россия Федерациясе Милли үсеш максатларын һәм аларга ирешү буенча
гавами хакимият органнары эшчәнлегенең юнәлешләрен билгели торган
документлар турында. (Үзгәрешләр 2012 елның 1 гыйнварыннан барлыкка
килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата кулланыла (28.06.21 ел, № 228-ФЗ).».
1.16. Нигезләмәнең 48 статьясында 2 пунктны төшереп калдырырга.
1.17. Нигезләмәнең 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Бюджет акчаларын алучы казначылык түләүләрен башкару турындагы
күрсәтмәләр (алга таба - күрсәтмә) һәм аларны түләүне санкцияләү өчен
кирәкле башка документлар нигезендә бюджет акчалары хисабына акча

йөкләмәләрен түләү бурычын раслый.».
1.18. 53 статьяда 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет вәкаләтләрен гамәлгә
ашыручы җирле үзидарә органы булып торучы муниципаль казна
учреждениесенең бюджет сметасы әлеге орган җитәкчесе яисә Россия
Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә әлеге орган исеменнән эш
итәргә вәкаләтле бүтән зат тарафыннан раслана.».
1.19. 62 статьяда 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Авыл җирлеге башкарма комитеты, Алабуга муниципаль районының
Финанс-бюджет палатасы (бюджеттан тыш дәүләт фонды белән идарә итү
органы), бюджет акчаларының баш администраторы (администраторы),
муниципаль заказчы тарафыннан башкарылган бюджет бозу дип таныла:».
2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.
3. 1.3, 1.15 пунктларындагы үзгәрешләр. Карарлар 2022 елның 1
гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата кулланыла.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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