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Татарстан Республикасы Әлмәт
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Советының 2014 ел 19 ноябрь
«Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районының Әлмәт
шәһәрендә
бюджет
процессы
турындагы нигезләмә турында» гы
№152 карарына үзгәрешләр кертү
турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет
кодексы нигезендә Әлмәт шәһәр прокуратурасының 2018 ел 28 сентябрендәге
№1032п күрсәтмәләрен карап тикшергәннән соң
Әлмәт шǝһǝр Советы КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр
Советының 2014 ел 19 ноябрь №152 «Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә бюджет процессы турындагы
нигезләмә турында» гы карары кушымтасына (2015 елның 23 октябрендәге
№10, 2016 елның 6 октябрендәге №46, 2016 елның 28 декабрендәге №59
карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1) 1 бүлек 5 маддә 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Шәһәр бюджетын төзү һәм үтәү, бюджет (бухгалтерлык) исәбен алып
бару, бюджет (бухгалтерлык) һәм башка финанс хисаплылыгын төзү Россия
Федерациясе бюджет классификациясе нигезендә гамәлгә ашырыла.»;
2) 1 бүлек 8 маддә 13 пунктчасында 5 пунктына түбәндәге эчтәлекле яңа
«в» абзацы өстәргә:
«в) Федераль закон нигезендә гавами-хокукый белем бирү
мәнфәгатьләрен Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә шәһәр
бюджеты акчаларын баш бүлүченең вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган
тәкъдим итә.»;
5 пунктта түбәндәге эчтәлекле 19-22 яңа абзац өстәргә:
«Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән
гомуми таләпләр нигезендә, баш бүлүче җирле администрация тарафыннан
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билгеләнгән очракларда бюджет акчаларын (бүлүче) тапшыру турында карар
кабул итәргә хокуклы:
- бюджет акчаларын алучыга яисә Федераль казначылыкка (финанс
органына) үз бюджет вәкаләтләре бирелә;
- бюджет акчаларын баш бүлүче карамагында булган бюджет акчаларын
алучыларның, аның карамагында булган башка бюджет акчаларын
алучыларның вәкаләтләре.
Шәһәр бюджеты акчаларын баш бүлүче судта муниципаль берәмлек
исеменнән Россия Федерациясе Граждан кодексының 1081 маддәсе 3.1 пункты
нигезендә регресс тәртибендә акча түләттерү турында дәгъва буенча гариза
буенча гариза бирүче вәкиле буларак чыгыш ясый,әгәр дә кылынган гамәлләр
шәһәр казнасына зыян китерсә.»;
11 пунктның 7 пунктчасында «башкара» сүзен «гамәлгә ашыра» дип
алмаштырырга;
11 пунктка түбәндәге эчтәлекле 9 абзац өстәргә:
«Бюджет акчаларын алучы башка бюджет вәкаләтләрен финанс органы
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы
билгеләгән гомуми таләпләр нигезендә, РФ БК 158 маддәсенең 3.1 пунктында
күрсәтелгәнчә бюджет акчаларын баш бүлүченең карары нигезендә тапшыра.»;
3) 1 бүлек 9 маддә 3 пункты түбәндәге эчтәлекле 3.1 пунктчасы белән
тулыландырырга:
«3.1. Казна учреждениесендә
күрсәтелгән хезмәтләр һәм (яки) башкарылган эшләр өчен түләү билгеләү
тәртибе яки түләү күләме, әгәр муниципаль хокукый актларда башкасы
каралмаган булса, казна учреждениесе карамагында булган муниципаль орган
тарафыннан билгеләнә.»;
2019 елның 1 январенә кадәр 1 бүлек 10 маддә 8 пункты гамәлдә булуын
туктатып торырга;
5) 1 бүлек 11 маддә:
а) 6 пунктта:
1 абзацта «муниципаль учреждениеләр күрсәтә (башкара) торган
муниципаль хезмәтләрнең һәм эшләрнең ведомство исемлеге нигезендә
эшчәнлекнең төп төрләре сыйфатында» сүзләрен төшереп калдырырга;
түбәндәге эчтәлекле 2-4 яңа абзац өстәргә:
«Муниципаль учреждениеләр тарафыннан физик затларга күрсәтелә
торган муниципаль йөкләмә физик затларга күрсәтелә торган дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрнең гомумроссия база (тармак) исемлекләренә
(классификаторлары) туры китереп төзелә, аларны формалаштыру, алып бару
һәм раслау Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә
гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән исемлеккә (классификаторлар) шәһәрнең чыгым
йөкләмәләре барлыкка килүгә китерә торган нигезләмәләрне кертү рөхсәт
ителми.
Җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә һәм
муниципаль учреждениеләр тарафыннан эшләр башкаруга муниципаль
йөкләмәне шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең
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гомумроссия база (тармак) исемлегенә (классификаторлары) кертелмәгән
региональ исемлеге (классификаторлары) нигезендә һәм муниципаль хокукый
актларда каралган эшләр нигезендә формалаштырырга хокуклы, шул исәптән
Россия Федерациясе һәм Россия Федерациясе субъектларының уртак
карамагындагы мәсьәләләр буенча аларга тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашырганда да. Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре һәм эшләренең региональ
исемлеген (классификаторын) формалаштыру, алып бару һәм раслау Россия
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән исемлеккә
муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләре барлыкка килүгә китерә
торган нигезләмәләрне (классификатор) кертү рөхсәт ителми.
Дәүләт (муниципаль) хезмәтләре һәм эшләренең региональ исемлеге
(классификаторлары) дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр турында
мәгълүмат урнаштыру өчен рәсми сайтта һәм Россия Федерациясе бюджет
системасының бердәм порталында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән
тәртиптә урнаштырыла.»;
2 абзацны 5 нче абзац дип санарга;
6-8 абзацларын үз көчен югалткан дип танырга;
б) 8 пунктта:
2 пунктчаның 4 абзацында «(муниципаль йөкләмә үтәлмәгән очракта,
рөхсәт ителгән (мөмкин булган тайпылуларны исәпкә алып) сүзләрен өстәргә;
в) түбәндәге эчтәлекле 8.1 пунктын өстәргә:
«8.1. Муниципаль хезмәт (башкарыла торган эшләр) күләмен характерлый
торган муниципаль йөкләмә күрсәткечләре, шулай ук, әгәр мондый
күрсәткечләр муниципаль йөкләмәдә билгеләнгән булса, күрсәтелүче
муниципаль хезмәтнең (башкарыла торган эшләр) сыйфатын характерлый
торган муниципаль йөкләмә күрсәткечләрен тиешенчә үтәмәү (мөмкин булган)
булып тора.»;
г) 11 пунктның 3 абзацында «Күрсәтелгәнне раслаганчы» сүзеннән соң
«әлеге пунктның беренче абзацында» сүзләрен өстәргә»;
д) 13 пунктта:
2 абзацтагы «6 һәм 7 пунктларында» сүзләрен «6-8 пунктларда» сүзләренә
алмаштырырга;
4 пунктчаны киләсе редакциядә бәян итәргә:
«4) агымдагы финанс елында товарлар җитештерүгә (гамәлгә ашыруга)
бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итү, эшләр башкаруга, хезмәтләр
күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итү максатларында
бирелгән субсидия калдыкларын кире кайтару очраклары һәм тәртибе (финанс
ягыннан тәэмин итү чыганагы булып торган субсидияләр алучының акчалата
йөкләмәләре өчен кирәкле суммадан тыш);»;
5 пунктчаның 2 һәм 3 абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге пунктта субсидия алучылар тарафыннан каралган шартлар
бозылган очракта, тиешле акчалар әлеге пунктның өченче һәм унҗиденче
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абзацларында каралган муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә
шәһәр бюджетына кире кайтарылырга тиеш.
Әлеге пунктта күрсәтелгән шартнамәләргә (килешүләргә) кертелә торган
субсидияләр һәм (яисә) муниципаль хокукый актлар аларны бирүне җайга сала
торган шартнамәләр буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән
шартнамәләр (килешүләргә) бирү өчен мәҗбүри шарт булып килешүләр
(килешүләр) буенча тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) булып
саналучы субсидияләр алучыларның ризалыгы тора, субсидияләр (килешүләр)
бирү турында килешүләр (муниципаль унитар предприятиеләр, хуҗалык
иптәшлекләреннән һәм җәмгыятьләре, аларның устав (склад) капиталларында,
шулай ук иптәшлек һәм ширкәтләрнең устав (склад) капиталларында катнашуы
белән коммерциячел оешмалар катнашында субсидияләр бирү турында
шартнамәләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү очракларыннан тыш),
субсидияләр биргән бюджет акчаларын баш бүлүче һәм муниципаль финанс
контроле органнары тарафыннан үтәү, субсидияләр бирү максатларын һәм
тәртибен гамәлгә ашыруда төп шарт булып тора.»;
4 абзацның 5 пунктчасыннан соң «хезмәт күрсәтү» сүзләреннән соң «һәм
(яки) муниципаль хокукый актлар бирүне җайга сала торган» сүзләрен өстәргә;
6 абзацның 5 пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга;
13 пунктта түбәндәге эчтәлекле 16 – 19 абзацлар өстәргә:
«Бюджет турында карарда күрсәтелгән бюджет ассигнованиеләре юридик
затлар милкендә булган капиталь төзелеш объектларына һәм (яисә) аларның
күчемсез мөлкәт объектларын сатып алуга капитал салуларны гамәлгә ашыруга,
алга таба мондый юридик затларның устав капиталларын Россия Федерациясе
законнары нигезендә арттыру белән шәһәр бюджетыннан муниципаль берәмлек
карамагында булган юридик затларга субсидияләр бирүгә каралырга мөмкин.
Әлеге абзацта каралган субсидияләр бирү турында җирле бюджеттан карарлар
җирле хакимиятнең муниципаль хокукый актлары рәвешендә алар тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә кабул ителә. Әгәр Россия Федерациясе законнары
нигезендә капиталь төзелеш объекты өчен инвестицияләрнең нигезләнешен
әзерләү мәҗбүри булса, мондый капиталь төзелеш объектларына карата
күрсәтелгән карарлар шул исәптән Россия Федерациясе законнарында
билгеләнгән инвестицияләрне нигезләү һәм аның технологик һәм бәя аудиты
нәтиҗәләре, шулай ук проектлау өчен расланган бирем нигезендә кабул ителә.
Әлеге пунктның унбишенче абзацында каралган субсидияләр бирү,
субсидия бирелә торган бюджет акчаларын алучы һәм субсидия бирелә торган
юридик зат арасында төзелә торган килешү (килешү) нигезендә гамәлгә
ашырыла. Күрсәтелгән шартнамәдә (килешүгә) әлеге пунктның унбишенче
абзацында каралганча, субсидия бирелә торган юридик затның дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә алынган акчалар исәбеннән
сатып алуны гамәлгә ашырырга тиеш, шулай ук хисап финанс елында
файдаланылмаган субсидия калдыгын тиешле бюджетка кире кайтару турында
нигезләмә (субсидия алучыга финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булып
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йөкләмәләрне түләү өчен кирәкле сумма чикләрендә бирелә торган
субсидияләрдән тыш), әгәр субсидия бирә торган бюджет акчаларын алучы
әлеге пунктның унтугызынчы абзацында күрсәтелгән норматив хокукый
(хокукый) актларда билгеләнгән тәртиптә кабул ителмәсә, бу акчалардан
агымдагы финанс елында субсидия бирү максатларына файдалану ихтыяҗы
булу турында тәртип кабул итмәгәндә.
Әлеге пунктта каралган субсидияләр бирү турындагы шартнамәләргә
(шартнамәләргә), аларны бирү сроклары һәм шартлары таләпләрен дә кертеп,
шәһәр бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе җирле администрациянең
муниципаль хокукый актлары белән билгеләнә.
Әлеге пунктның 1 һәм 15 абзацларында күрсәтелгәнчә юридик затларга
шәһәр бюджетыннан субсидияләр бирү турында шартнамәләр (килешүләр) төзү
һәм муниципаль берәмлек исеменнән расланган бюджет йөкләмәләре
лимитларының гамәлдә булу срогыннан артыграк срокка концессион
килешүләр төзү җирле администрация карарларында каралган очракларда
гамәлгә ашырыла.»;
е) 14 пунктта:
7 һәм 8 абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Шәһәр бюджетыннан күрсәтелгән субсидияләр күләмен билгеләү һәм
бирү тәртибе җирле администрациянең муниципаль хокукый актлары яисә
вәкаләтле җирле үзидарә органнарының муниципаль хокукый актлары белән
билгеләнә. Күрсәтелгән муниципаль хокукый актлар Россия Федерациясе
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән гомуми таләпләргә туры килергә һәм
муниципаль учреждениеләр булмаган башка коммерциячел булмаган оешмалар
тарафыннан субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне
муниципаль финанс тикшерүе органнары тарафыннан бирелгән бюджет
акчаларының баш бүлүче (бүлүче) тарафыннан мәҗбүри тикшерү турындагы
нигезләмәләрне үз эченә алырга тиеш.
Әлеге пунктның 6 абзацында күрсәтелгән субсидияләр, субсидияләр бирү
турында шартнамәләргә (шартнамәләргә) һәм (яисә) аларны бирү тәртибен
җайга сала торган муниципаль хокукый актларга кертелә торган мәҗбүри
шартлар, әлеге шартнамәләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү
максатларында төзелгән шартнамәләр (килешүләр), субсидияләр бирү бюджет
акчаларын баш бүлүче (бүлүче) һәм муниципаль финанс контроле органнары
тарафыннан үтәвен тикшерү өчен субсидияләр бирү турында килешүләр
(килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән килешүләр
(килешүләр) буенча субсидияләр алучылар (подрядчылар, башкаручылар) һәм
тәэмин итүчеләр булган затларның ризалыгы булып тора, югары технологияле
чит ил җиһазларын, чималын һәм комплектлау әйберләрен сатып алганда
(җибәргәндә) Россия Федерациясенең валюта законнары нигезендә гамәлгә
ашырыла торган операцияләрдән тыш, субсидия алучыларның чыгымнарын
финанс ягыннан тәэмин итү максатларында, шулай ук муниципаль
учреждениеләр булмаган коммерциясез оешмаларга субсидияләр бирү тәртибен
җайга сала торган муниципаль хокукый актларда билгеләнгән бүтән
операцияләр максатларына ирешүгә бәйле рәвештә.»;
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ж) 15 пунктта:
1 абзацта «әлеге учреждениеләр һәм предприятиеләрнең оператив идарә
итү хокукында, яисә» сүзләрен «әлеге учреждениеләрдә оператив идарә итү
хокукында я, әлеге предприятиеләрдә оператив идарә итү яисә хуҗалык алып
бару хокукында, шулай ук» сүзләренә алмаштырырга;
8 абзацта «район, ә районның финанс органы мөрәҗәгать иткән очракта»
сүзләрен, « ә җирле администрация Федераль казначылык органы белән килешү
төзегән очракта» сүзләренә алмаштырырга;
8 абзацта «район» сүзен төшереп калдырырга;
з) 16 пунктта:
2 абзацта «муниципаль учреждениеләрдән һәм муниципаль унитар
предприятиеләрдән оператив идарә итү хокукында» сүзләрен «муниципаль
учреждениеләрдән оператив идарә хокукында я муниципаль унитар
предприятиеләрдән оператив идарә яисә хуҗалык алып бару хокукында, шулай
ук» сүзләренә алмаштырырга;
түбәндәге эчтәлекле 13-15 абзац өстәргә:
«Муниципаль заказчының вәкаләтләре муниципаль милек капиталь
төзелеш объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашырганда шәһәр
карамагында булган муниципаль заказчылар, юридик затларга, акцияләр
(өлешләре) җирле үзидарә органнары тарафыннан тапшырылырга мөмкин, алга
таба әлеге объектларны әлеге пунктның өченче абзацында күрсәтелгән
карарлар нигезендә устав (склад) капиталларына кертем сыйфатында тапшыру
күздә тотыла. Күрсәтелгән карарлар муниципаль заказчының вәкаләтләре
тапшырыла торган юридик затлар турында мәгълүматны үз эченә алырга тиеш.
Капиталь төзелеш объектларын әлеге пунктның унөченче абзацында
күрсәтелгән юридик затларның устав (склад) капиталларына кертем
сыйфатында тапшыру күрсәтелгән юридик затларның устав (склад)
капиталларының эквивалент өлешенә хокук яки муниципаль милек барлыкка
килүгә китерә, ул Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә мондый
юридик затларның устав (склад) капиталларында шәһәр катнашында
рәсмиләштерелә. Шәһәр карамагындагы устав (склад) капиталында шәһәр
өлешен рәсмиләштерү Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә
торган тәртиптә һәм бәяләр буенча гамәлгә ашырыла.
Әлеге пунктта каралган вәкаләтләрне гавами-хокукый компанияләргә яисә
башка юридик затларга тапшырганда, аларга бюджет һәм автоном
учреждениеләр, муниципаль унитар предприятиеләр өчен әлеге пунктның
дүртенче абзацында билгеләнгән нигезләмәләр кагыла.»;
13-16 абзацларны 16-19 дип санарга;
түбәндәге эчтәлекле 20-22 яңа абзац өстәргә:
«Россия Федерациясе субъекты бюджеты турында закон нигезендә җирле
бюджетлардан гамәлгә ашырыла торган муниципаль милек объектларына
капитал салуларны финанслашу өчен җирле бюджетларга субсидияләр
каралырга мөмкин.
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Җирле бюджетларга күрсәтелгән субсидияләр бирү тәртибе Россия
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы
тарафыннан билгеләнә.
Бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашыруга бюджет ассигнованиеләре бирү
һәм бюджет һәм автоном учреждениеләргә, муниципаль унитар
предприятиеләргә муниципаль милек объектларына капитал салуларны гамәлгә
ашыруга субсидияләр бирү, Россия Федерациясе субъекты бюджетыннан
бюджетара субсидияләр исәбеннән гамәлгә ашырыла торган капитал салуларны
финанслашу һәрбер объект буенча аерым шәһәр Советы карары белән
расланырга тиеш.»;
и) 17 пунктта:
2 абзацта «капиталь төзелеш объектларына һәм (яки) күчемсез мөлкәт
объектларын сатып алуга» сүзләрен «күрсәтелгән юридик затлар милкендә
булган капиталь төзелеш объектларына һәм (яисә) күчемсез мөлкәт
объектларын сатып алуга, я күрсәтелгән юридик затларның бүлендек
җәмгыятьләренең устав (склад) капиталларына кертемне бирү максатларында "
сүзләренә алмаштырырга ;
3 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әгәр Россия Федерациясе законнары нигезендә капиталь төзелеш объекты
өчен инвестицияләрнең нигезләнешен әзерләү мәҗбүри булса, әлеге пунктның
икенче абзацында күрсәтелгән карарлар, шундый капиталь төзелеш
объектларына карата Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
инвестицияләрне нигезләү, аның технологик һәм бәя аудиты нәтиҗәләре,
шулай ук проектлауга расланган бирем нигезендә кабул ителә.»;
4 абзацта «Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары белән» сүзләреннән
соң «Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма
органы, әлеге пунктның икенче абзацында күрсәтелгән муниципаль берәмлек
җирле администрациясе» сүзләрен өстәргә;
к) түбәндәге эчтәлекле 18 пункт өстәргә:
«18. Әлеге статьяда каралган субсидияләр һәм бюджет инвестицияләре
бирү шарты булып, аларны файдаланучылардан акчалата йөкләмәләр буенча
кичектерелгән (җайга салынмаган) бурыч булмавы тора, (җирле администрация
тарафыннан билгеләнгән очраклардан тыш).»;
6) 12 маддә 1 бүлек 4 абзацка түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә «шулай
ук әлеге пунктның алтынчы абзацында күрсәтелгән тәртип белән каралган
башка чаралар.»;
7) 1 бүлек 16 маддә 8 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Агымдагы финанс елы башына файдаланылмый калган шәһәр бюджеты
акчасы хисап финанс елында муниципаль юл фондының бюджет
ассигнованиеләре күләмендә, шулай ук шәһәр Советы карары белән
билгеләнгән күләмдә, муниципаль юл фондының бюджет ассигнованиеләрен
арттыруга, агымдагы финанс елында вакытлыча касса өзеклекләрен каплау һәм
муниципаль берәмлек исеменнән төзелгән муниципаль контрактлар өчен
түләүгә бюджет ассигнованиеләрен арттыруга юнәлдерелә ала, хисап финанс
елында әлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендә түләнергә
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тиешле хезмәтләр күрсәтү, финанс хисабы елында субсидия алучыларның
финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булган акчалата йөкләмәләрен түләү
өчен кирәкле сумма чикләрендә гамәлгә ашырылган юридик затларга
субсидияләр бирүгә бюджет ассигнованиеләренең калган суммасыннан
артмаган күләмдә бирелә, шәһәр Советы карары белән каралган очракларда.»;
8) 1 бүлек 18 маддәнең 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Муниципаль бурыч алулар җирле бюджет кытлыгын финанслау,
шулай ук муниципаль берәмлекнең бурыч йөкләмәләрен түләү, финанс елы
дәвамында җирле бюджет счетларында калган акчаларны тулыландыру
максатларында гамәлгә ашырыла.»;
9) 2 бүлек 21 маддә 2 пункт 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«шәһәрнең бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре;»;
2 бүлек 21 маддә 2 пункт 4 абзац үз көчен югалткан дип санарга;
10) 2019 елның 1 гыйнварына кадәр 2 бүлек 23 маддә 2 абзацының
гамәлдә булуын туктатып торырга;
11) 3 бүлек 29 маддә 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«шәһәрнең бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре;»;
3 бүлек 29 маддәгә түбәндәге эчтәлекле 10 абзац өстәргә:
«Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнәре
чыганаклары реестры;»;
10 – 12 абзацларны 11-13 дип санарга;
12) 3 бүлек 30 маддә 2 пунктындагы «30 маддә.» сүзләрен «29 маддә.»
белән алмаштырырга;
13) 4 бүлек 33 маддә:
2 пункт 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр керткәндә, гавами норматив
йөкләмәләрне үтәүгә һәм муниципаль бурычка хезмәт күрсәтүгә каралган
бюджет ассигнованиеләрен арттыру өчен бюджет турындагы карарга
үзгәрешләр кертмичә генә рөхсәт ителми.»;
3 пунктның 1 абзацында «шәһәрнең җыелма бюджет язмасы
күрсәткечләре» сүзләреннән соң «һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары»
сүзләрен өстәргә;
3 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Җыелма бюджет язмасын төзү һәм алып бару тәртибе бюджет
чыгымнары классификациясенең чыгым төрләре төркемнәре, төркемчәләре
буенча бюджет йөкләмәләре лимитларын раслау, шул исәптән бюджет
чыгымнарының төрле максатчан маддәләре һәм (яисә) төрләре, бюджет
акчаларын баш бүлүчеләр өчен дифференциацияләнгән булырга мөмкин.»;
14) 4 бүлек 36 маддә:
1 пунктка «һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы» сүзләрен
өстәргә;
4 бүлек 36 маддә 2 пунктының 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«бюджет һәм акчалата йөкләмәләрне кабул итү һәм исәпкә алу;
15) 4 бүлек 37 маддә:
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2 пунктның икенче абзацында «чыгымнар буенча язмалар» сүзеннән соң
«һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары» сүзләрен өстәргә;
3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Бюджет язмаларын төзү һәм алып бару тәртибе бюджет акчаларын
баш бүлүченең (бүлүченең) чыгымнар төрләре буенча бюджет йөкләмәләре
лимитларын детальләштерүне гамәлгә ашыру хокукын яисә бурычын
билгеләргә мөмкин.»;
16) 4 бүлек 39 маддә 2 пункт 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«Казна учреждениесенең бюджет сметасын раслау тәртибе нигезендә
раслау хокукы бирелгән казна учреждениесенең бюджет сметасы күрсәткечләре
күрсәтелгән чыгым төрләре кодлары (подгрупп һәм элементлары) буенча
бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә, шулай ук тиешле төркемнәр
(статьялар) кодлары (ярдәмче статьялар) буенча өстәмә рәвештә дәүләт идарәсе
секторы операцияләре классификациясенең бюджет йөкләмәләре чикләрендә
детальләштерелергә мөмкин.»;
17) 4 бүлек 40 маддә 2 пунктында «агымдагы финанс елы башыннан я
тиешле кварталга үсүче нәтиҗә белән» сүзләрен «я агымдагы финанс елы
башыннан арта баручы нәтиҗә белән» сүзләренә алмаштырырга;
18) 4 бүлекне 41 маддә 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Максатчан билгеләнеше (аларны бирү турында хәбәр алынган очракта)
булган субсидияләр, субвенцияләр, башка бюджетара трансфертлар, шул
исәптән Россия Федерациясе БК 242 маддәсе 5 пунктында билгеләнгән
тәртиптә бюджетка килә торган, бюджет үтәлеше барышында фактта алынган
физик һәм юридик затлардан керемнәр, бюджеты турында закон (карар) белән
расланган бюджеттан тыш фактта алынган түләүсез керемнәр, агымдагы
финанс елына һәм план чорына бюджет турындагы карарга үзгәрешләр
кертмичә бюджет чыгымнарын арттыруга юнәлдерелә.»;
19) 4 бүлек 42 маддә 4 пунктында:
1 абзацта «максатчан билгеләнеше булган,» сүзләреннән соң «Россия
Федерациясе Президентының резерв фондының бюджет ассигнованиеләре
финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булып торган бюджетара
трансфертлардан тыш» сүзләрен өстәргә;
2 абзацта «бюджет акчалары» сүзләрен «шәһәр бюджеты акчалары»
сүзләренә алмаштырырга;
3 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Максатчан билгеләнешле бюджетара трансфертлардан тыш, максатчан
билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара
трансфертлар рәвешендә алынган бюджетара трансфертларга ихтыяҗ булу
турында шәһәр бюджеты акчаларының баш администраторы карары нигезендә,
финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Россия Федерациясе Президенты
резерв фондының хисап финанс елында файдаланылмаган бюджет
ассигнованиеләре билгеләнгән тәртиптә тиешле финанс органы белән
килештерелгән бюджет ассигнованиеләре, әлеге бюджетара трансфертларның
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калдыкларыннан артмаган күләмдә, бюджет чыгымнарын финанс ягыннан
тәэмин итү өчен, әлеге бюджетара трансфертларны бирү максатларына туры
килә торган агымдагы финанс елында шәһәр бюджеты кеременә кире
кайтарылырга мөмкин.»;
5 абзацта «максатчан билгеләнеше булган,» сүзләреннән соң «Россия
Федерациясе Президентының резерв фондының бюджет ассигнованиеләре
финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булып торган бюджетара
трансфертлардан тыш,» сүзләрен өстәргә;
20) 5 бүлек 47 маддәнең 4 һәм 8 абзацлары үз көчләрен югалткан дип
санарга;
21) 6 бүлек 48 маддә 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Бюджет хокук мөнәсәбәтләре өлкәсендә шәһәр башкарма органы эчке
муниципаль финанс контроле Федераль казначылыкның, муниципаль финанс
контроле органнарының (алга таба - эчке муниципаль финанс контроле
органнары) контроль эшчәнлеге булып тора.»;
22) 6 бүлек 49 маддә:
1 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетыннан
бирелгән бюджетара трансфертлар, бюджетара трансфертлар бирү тәртибен
һәм шартларын үтәү, шулай ук әлеге акчалардан файдалануның дәүләт
(муниципаль) программалары белән каралган максатчан күрсәткечләренә һәм
индикаторларга туры килә торган нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү
өлешендә финанс органы (баш бүлүчеләр (бүлүчеләр) һәм бюджет акчаларын
алучылар»;
1 пунктның 7 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«устав (склад) капиталларында гавами-хокукый оешмалар катнашында
юридик
затлар
(муниципаль
учреждениеләр,
муниципаль
унитар
предприятиеләр, ачык-хокукый компанияләр, хуҗалык ширкәтләре һәм
җәмгыятьләреннән тыш), шулай ук мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләрнең
устав (склад) капиталларында өлеше (өлеше) булган коммерцияле оешмалар,
шәхси эшмәкәрләр, физик затлар, алар тарафыннан Россия Федерациясе
бюджет системасының тиешле бюджетыннан акча бирү турында шартнамә
(килешүләр) шартларын үтәү өлешендә, муниципаль контрактларны үтәү
максатларында төзелгән контрактлар (килешүләр), алар тарафыннан
муниципаль гарантияләр белән тәэмин ителгән кредитлар һәм займнар бирү
тәртибен һәм шартларын үтәү, бюджет акчаларын мондый юридик затларның
кыйммәтле кәгазьләренә урнаштыру тәртибен һәм шартларын үтәү
максатларында төзелгән килешүләр (килешүләр);»;
2 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Контроль объектларына (бюджет процессында катнашучылардан, бюджет
һәм автоном учреждениеләрдән, муниципаль унитар предприятиеләр, ачыкхокукый компанияләрдән, хуҗалык ширкәтләреннән һәм җәмгыятьләрдән
аларның устав (склад) капиталларында, шулай ук мондый ширкәтләрнең һәм
ширкәтләрнең устав (склад) капиталларында өлеше (кертемнәре) булган
коммерция оешмаларыннан) карата муниципаль финанс контроле күрсәтелгән

11

шартнамәләрне (килешүләрне) һәм муниципаль контрактларны үтәү,
муниципаль гарантияләр белән тәэмин ителгән кредитлар һәм займнар бирү
тәртибен һәм шартларын үтәү максатларында төзелгән килешүләр, бюджет
акчаларын әлеге юридик затларның кыйммәтле кәгазьләренә урнаштыру
тәртибен һәм шартларын, бюджет акчаларын баш бүлүчеләрне (алучыларны),
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларын,
бюджет акчаларын бирү турында шартнамәләр (килешүләр), муниципаль
контрактларны тикшерү барышында гамәлгә ашырыла.»;
3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Контроль объектлары һәм вазифаи затлар муниципаль финанс
тикшерүе органнарына аларның запрослары буенча муниципаль финанс
контролен гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны, документларны һәм
материалларны тапшырырга, муниципаль финанс тикшерүе органнарының
вазифаи затларын контроль объектлары территориясенә кертергә, аларның
законлы таләпләрен үтәргә тиеш.
Муниципаль финанс контроле органнарына әлеге пунктның беренче
абзацында күрсәтелгән мәгълүматны, документларны һәм материалларны
тапшырмау яисә вакытында тапшырмау, шулай ук аларны тулы күләмдә
тапшырмау яисә дөрес булмаган мәгълүмат, документлар һәм материаллар
тапшыру, муниципаль финанс тикшерүе органнары вазифаи затларының
законлы эшчәнлегенә комачаулау Россия Федерациясе законнары белән
билгеләнгән җаваплылыкка китерә.»;
23) 6 бүлек 53 маддә:
2 пунктта «бюджет акчалары,» сүзләреннән соң «муниципаль
контрактлар, шулай ук әлеге килешүләрне (килешүләрне) үтәү максатларында
төзелгән контрактлар (килешүләр) һәм» сүзләрен өстәргә;
3 пунктта «бюджет акчалары» сүзләреннән соң «муниципаль
контрактлар, шулай ук күрсәтелгән килешүләрне (килешүләрне) үтәү
максатларында төзелгән контрактлар (килешүләр) һәм» сүзләрен өстәргә;
24) 7 бүлек 55 маддә 6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6. Россия Федерациясенең БК 30 маддәсе тарафыннан каралган бюджет
чараларын куллану турында карарлар финанс органы тарафыннан әлеге карар
кабул ителгән көннән алып бер елга кадәр мәҗбүр итү һәм үтәү турында хәбәр
алынганнан соң 30 календарь көн эчендә кабул ителергә тиеш.
«Финанс органы карары буенча әлеге пунктның беренче абзацында
күрсәтелгән мәҗбүр итү бюджет чараларын үтәү срогы Россия Федерациясе
Хөкүмәте билгеләгән гомуми таләпләр нигезендә финанс органы тарафыннан
билгеләнгән очракларда һәм шартларда озайтылырга мөмкин.»;
25) 7 бүлек 56 маддәне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«56 маддә. Бюджет мәҗбүр итү чараларын куллану буенча финанс органы
һәм Федераль казначылык вәкаләтләре
1. Финанс органы бюджет чараларын мәҗбүр итү, аларны үзгәртү, аларны
юкка чыгару яки кулланудан баш тарту турында карарлар кабул итә, шулай ук
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән очракларда һәм
тәртиптә бюджет чараларын куллану турында карарлар кабул итә, аларны
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үзгәртү, аларны Федераль казначылыкка юкка чыгару турында карарлар,
тиешле карарларның күчермәләрен - муниципаль финанс тикшерүе органнары
һәм контроль объектлары күчермәләрен җибәрә.
Бюджет чараларын кулланырга мәҗбүр итү турындагы карар бюджет
чараларын куллану, бюджет хокук бозуга юл куйган контроль объекты турында
хәбәрнамәдә күрсәтелгән бюджет бозу, аны үтәү сроклары һәм мәҗбүр итү
турында мәгълүмат булырга тиеш.
2. Федераль казначылык (финанс органы) Россия Федерациясенең БК 30
бүлеге тарафыннан каралганча, финанс органы карарлары нигезендә аларны
куллану турында бюджет чараларын куллана (бюджет акчаларын баш
бүлүченең, алучының вәкаләтләре өлешен бюджет буенча вәкаләтле вәкил
тапшырудан тыш.».
2. Район башкарма комитетының хокук идарәсенә (Ханнанова Ә.Б.) әлеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, Татарстан
Республикасы
рәсми
хокукый
мәгълүмат
порталында
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында
урнаштырырга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны шǝһǝр Советының бюджетфинанс мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә (Хәмидуллин Ф.Р.).
Шәһәр башлыгы

А.Р. Хәйруллин

