Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы Советы
КАРАРЫ
25 март 2019 ел

№276

Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районы муниципаль
казна учреждениеләренең бюджет
сметасын төзү, раслау һәм алып
бару тәртибе турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 221 статьясы, Россия Федерациясе
Финанс министрлыгының «Казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзү,
раслау һәм алып бару тәртибенә гомуми таләпләр турында» 2018 ел 14
февралендәге № 26н боерыгы нигезендә
Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ:
1. Әлмәт муниципаль районы муниципаль казна учреждениеләре бюджет
сметасын төзү, раслау һәм алып бару Тәртибен расларга.
2. Әлеге карар 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджет
сметасыннан башлап, Әлмәт муниципаль районы муниципаль казна
учреждениесенең бюджет сметасын төзегәндә, раслаганда һәм алып барганда
кулланыла.
3. Район башкарма комитетының хокук идарәсенә (Ханнанова Ә. Б.) әлеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, Татарстан
Республикасының
хокукый
мәгълүматлар
рәсми
порталында
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында
урнаштырырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны район Советының бюджетфинанс мәсьәләләре, җирле салымнар һәм җыемнар буенча даими комиссиясенә
йөкләргә (Мусин Р. Ф.).
Муниципаль район башлыгы

А.Р. Хәйруллин
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Әлмәт муниципаль
район Советының
2019 елның 25 мартындагы
№ 276 карарына 1 нче
кушымта
Әлмәт муниципаль районы муниципаль казна учреждениеләре
бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибе
1. Гомуми нигезләмә
1. Әлеге Тәртип Әлмәт муниципаль районы муниципаль казна
учреждениеләренең бюджет сметаларын төзү, раслау һәм алып бару
кагыйдәләрен, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет кодексының 161 статьясы
11 пункты, Әлмәт муниципаль районы бюджеты акчаларын алучылар буларак
җирле үзидарә органнары нигезләмәләре нигезендә билгели.
2. Учреждениенең бюджет сметасы (алга таба-сметалар) Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән тәртиптә Учреждениегә җиткерелгән бюджет
йөкләмәләре лимитлары тәртибендә казна учреждениесе функцияләрен үтәүне
тәэмин итү буенча бюджет йөкләмәләрен кабул итү, (яисә) үтәү нигезендә Әлмәт
муниципаль районы бюджеты чыгымнары юнәлешләрен билгеләү, бүлү
максатларында төзелә һәм алып барыла, (алга таба - бюджет йөкләмәләре
лимитлары), чираттагы финанс елына һәм план чорына Әлмәт муниципаль
районы бюджеты турындагы карарның гамәлдә булу вакытына (алга таба –
бюджет турында карар) бюджет инвестицияләре һәм юридик затларга
субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар бирү буенча
бюджет йөкләмәләрен (алга таба-бюджет йөкләмәләре лимитлары) дә кертеп.
3. Сметаның күрсәткечләре Россия Федерациясе бюджет классификациясе
бюджетлары чыгымнары классификациясенең кодлары (алга таба - бюджет
чыгымнары классификациясенең кодлары) киселешендә, чыгымнар төрләре
кодлары (төркемчәләре һәм элементлары) кодлары буенча детальләштереп һәм
тиешле төркемнәр (статьялары) кодлары (ярдәмче статьялары) буенча дәүләт
идарәсе секторы операцияләре классификациясенең күрсәтелгән бюджет
йөкләмәләре чикләрендә өстәмә детальләштереп төзелә.
4. Смета план күрсәткечләре һәм пландагы сметаның нигезләү (исәпхисап) күрсәткечләренә карап әлеге Тәртипнең 4 бүлегендә каралганча төзелә
һәм алып барыла, документлар аның аерылгысыз өлеш булып тора. Сметаның
күрсәткечләре һәм пландагы сметаның нигезләү (исәп-хисап) күрсәткечләре
бер-берсенә туры килергә тиеш.
2. Сметаны төзү һәм раслау
5. Сметаның күрсәткечләре бюджет йөкләмәләре лимитлары нигезендә
түбәндәге юнәлешләр буенча төркемләнә:
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Россия Федерациясе Бюджет Кодексының 70 статьясы нигезендә
учреждение функцияләрен тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган
чыгымнар буенча;
юридик затларга бюджет инвестицияләре бирү, бюджет һәм автоном
учреждениеләргә, башка коммерциягә карамаган оешмаларга субсидияләр,
бюджетара трансфертлар, юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга, физик
затларга – товар
җитештерүчеләргә, эшләр, хезмәт күрсәтүләр,
корпорацияләргә, компанияләргә, гавами-хокукый компанияләргә бюджет
инвестицияләре бирү, түләүләр, кертемнәр, түләүсез күчерүләрне гамәлгә
ашыру, халыкара хокук субъектларына бюджет инвестицияләре, субсидияләр
бирү чыгымнары буенча; Россия Федерациясе Бюджет кодексының 242.2
статьясы нигезендә муниципаль бурычка хезмәт күрсәтү, муниципаль
гарантияләрне, суд актларын үтәү, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезендә резерв фондлары аша финанс белән тәэмин ителүче башка
чыгымнарга хезмәт күрсәтү;
6. Сметада шулай ук мәгълүмат чагылдырыла:
Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән тәртиптә
учреждениегә җиткерелгән бюджет ассигнованиеләре исәбеннән гавами
норматив йөкләмәләрне үтәү буенча учреждение чыгымнары нигезендә;
Россия Федерациясенең бюджет законнары нигезендә гамәлгә ашыру
вәкаләтләрен тормышка ашыруга тапшырылган чыгымнары турында:
физик зат алдындагы акчалата формада үтәлергә тиешле ачык йөкләмәләрне
үтәү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру кысаларында бюджет учреждениеләренә һәм
автоном учреждениеләргә муниципаль заказчының муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру.
7. Сметаның проекты бюджет турындагы карар проектын төзегәндә оешма
тарафыннан төзелә.
Проект күрсәткечләре сметаның абсолют суммаларында төзелә һәм
планлаштырылган чыгымнар күләменә туры килергә, шулай ук күрсәтелгән
чыгымнарны башка детальләштерүче күрсәткечләргә (булган очракта) туры
килергә тиеш.
Бюджет акчаларын баш бүлүченең (бүлүченең) бюджет вәкаләтләрен
гамәлгә ашыручы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органы булып
торучы (алга таба - җирле үзидарә органы) учреждение сметасы проекты
бюджет акчаларын баш бүлүченең
җитәкчесе яисә Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән тәртиптә бюджет акчаларын баш бүлүче исеменнән
эш итәргә вәкаләтле башка зат тарафыннан раслана.
Бюджет акчаларын баш бүлүченең
бюджет вәкаләтләрен гамәлгә
ашырмаучы учреждение сметасы проекты учреждение җитәкчесе яисә Россия
Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә учреждение исеменнән эш
итәргә вәкаләтле башка зат тарафыннан раслана.
Сметаның проекты учреждение тарафыннан әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта
нигезендә төзелә.
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8. Әгәр проект тәртибе бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан раслау
каралган булса:
сметаның проекты учреждениенең вәкаләтле заты тарафыннан имзалана,
Әлмәт муниципаль районының финанс органы (алга таба – финанс органы)
белән килештерелә һәм бюджет акчаларын карап тикшерү һәм раслау өчен баш
бүлүчегә җибәрелә;
бюджет акчаларын баш бүлүче сметаның проектын Россия Федерациясе
бюджет законнарына туры килү-килмәү предметына, әлеге Тәртипкә һәм
проектка карата искәрмәләр һәм (яки) нигезләр (исәп-хисаплар) булмаган
очракта сметаның проектын карауны гамәлгә ашыра, сметаның проектын
раслый.
Проектка карата искәрмәләр булган очракта, смета һәм (яки) план буенча
сметаның планлы сметасы күрсәткечләре нигезле булмаган очракта, бюджет
акчаларын баш бүлүче сметаның проектын кире кагу (искәрмәләр) сәбәпләрен
күрсәтеп, гамәлгә куюга җибәрә.
Әлеге оешма сметаның проектын кире кагу турында мәгълүмат алганнан
соң ике эш көненнән дә соңга калмыйча сметаның проектына кертелгән
искәрмәләр нигезендә үзгәрешләр кертә һәм бюджет акчаларын баш бүлүчегә
төгәлләштерелгән сметаның проектын җибәрә.
Сметаның проекты бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан әлеге
Тәртипнең 4 бүлеге нигезендә формалашкан план сметалы күрсәткечләрнең
нигезләүләре (исәп-хисаплар) белән бер үк вакытта раслана һәм агымдагы
финанс елының 1 ноябренә кадәр финанс органына тапшырыла.
9. Әлеге Тәртиптә учреждение проектын сметасын җитәкчесе тарафыннан
раслау каралса:
сметаның проекты учреждениенең вәкаләтле заты тарафыннан имзалана,
финанс органы белән килештерелә һәм бюджет акчаларын карап тикшерү һәм
килештерү өчен баш бүлүчегә җибәрелә;
бюджет акчаларын баш бүлүче сметаның проектын Россия Федерациясе
бюджет законнарына туры килү-килмәү предметына, әлеге Тәртипкә һәм
проектка искәрмәләр һәм (яки) нигезләр (исәп-хисаплар) булмаганда сметаның
проектын карауны гамәлгә ашыра һәм сметаның проектын килештерә.
Проектка карата искәрмәләр булган очракта, сметаның һәм (яки) план
буенча сметаның планлы сметасы күрсәткечләре нигезле дип табылмаганда,
бюджет акчаларын баш бүлүче сметаның проектын кире кагу (искәрмәләр)
сәбәпләрен күрсәтеп, гамәлгә куюга җибәрә.
Әлеге оешма сметаның проектын кире кагу турында мәгълүмат алганнан
соң ике эш көненнән дә соңга калмыйча сметаның проектына кертелгән
искәрмәләр нигезендә үзгәрешләр кертә һәм бюджет акчаларын баш бүлүчегә
төгәлләштерелгән сметаның проектын җибәрә.
Сметаның проекты бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан әлеге
Тәртипнең 4 бүлге нигезендә формалаштырылган план сметасы күрсәткечләрен
нигезләү (исәп-хисаплар) белән бер үк вакытта килештерелә һәм раслау өчен
учреждениегә җибәрелә.
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Учреждение агымдагы финанс елының 1 ноябренә кадәр расланган
сметаның проектын финанс органына тапшыра.
10. Бюджет акчаларын баш бүлүченең карарлары нигезендә, сметаның
проекты раслана, шул исәптән Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты
тарафыннан (алга таба – Башкарма комитет) Әлмәт муниципаль районы Советы
бюджеты турында карар проекты кертелгәннән соң, шулай ук бюджет турында
Совет карары кабул ителгәннән соң.
Учреждение тарафыннан ачыкланган сметаның проекты бюджет акчаларын
баш бүлүченең бюджет йөкләмәләре лимитлары барлыкка килгән көннән алып
10 эш көненнән дә соңга калмыйча каралырга, килештерелергә һәм расланырга
тиеш. Сметасы 3 нөсхәдә төзелә, бер нөсхә расланганнан соң финанс органына
тапшырыла.
11. Бюджет турында кабул ителгән карар нигезендә бюджет йөкләмәләре
лимитларын гамәлгә куюга бәйле рәвештә сметаның план чорына сметаның
күрсәткечләрен төзү һәм чираттагы финанс елына һәм план чорына расланган
күрсәткечләренә үзгәрешләр кертү әлеге Тәртипкә карата 1 һәм 2 нче
кушымталар нигезендә тиешле формула буенча гамәлгә ашырыла. Яңа төзелгән
учреждение әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән очракта, әлеге
Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә смета төзүне гамәлгә ашыра.
12. Сметаның күрсәткечләре учреждениегә җиткерелгән бюджет
йөкләмәләре лимитларына һәм гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет
ассигнованиеләренә туры килергә тиеш.
3. Сметаны алып бару
13. Сметаны алып бару сметаның күрсәткечләренә үзгәрешләр кертү юлы
белән гамәлгә ашырыла (алга таба - сметаның күрсәткечләрен үзгәртү).
14. Сметаның күрсәткечләрен үзгәртү түбәндәге нигезләр буенча гамәлгә
ашырыла:
бюджет йөкләмәләре лимитларын гамәлгә кую тәртибендә Россия
Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән тәртиптә җиткерелгән
үзгәрешләр;
бюджет язмасы күрсәткечләрен һәм бюджет акчаларын баш бүлүченең
бюджет йөкләмәләре лимитларын үзгәртүне таләп итә торган бюджет
чыгымнары классификациясе кодлары буенча бюджет йөкләмәләре лимитларын
бүлүне үзгәртү;
бюджет акчаларын баш бүлүченең бюджет язмасы күрсәткечләрен һәм
бюджет йөкләмәләре лимитларын үзгәртүне таләп итми торган бюджет
чыгымнары классификациясе кодлары буенча бюджет йөкләмәләре лимитларын
бүлүне үзгәртү;
сметаның бүлекләре арасында аларны яңадан бүлүгә китерә торган смета
билгеләмәләре күләмен үзгәртү;
тапшырылган вәкаләтләр белән бәйле мәгълүматны үзгәртү;
ачык норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләрен бүлүне
үзгәртү;
сметаның башка күрсәткечләрен үзгәртү.
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15. Сметага үзгәрешләр әлеге Тәртипнең 4 бүлеге нигезләмәләре нигезендә
формалаштырылган план сметасының нигезләү (исәп-хисаплар) күрсәткечләренә
үзгәрешләр нигезендә формалаштырыла.
Учреждение сметасы күрсәткечләренә тәэсир итми торган план сметасының
нигезләү (исәп-хисап) күрсәткечләре үзгәргән очракта, планлы сметалы
күрсәткечләрнең нигезләү (исәп-хисап) күрсәткечләре генә үзгәртелә.
16. Бюджет язмасы күрсәткечләрен һәм бюджет акчаларын баш бүлүченең
бюджет йөкләмәләре лимитларын үзгәртүгә китерә торган сметаның
күрсәткечләренә үзгәрешләр кертү бюджет язмасына һәм Россия
Федерациясенең бюджет законнары нигезендә бюджет акчаларын баш
бүлүченең бюджет йөкләмәләре лимитларына үзгәрешләр кертелгәннән соң
гамәлгә ашырыла.
17. Сметага кертелгән үзгәрешләр белән бер үк вакытта учреждениенең
планлы сметалы күрсәткечләрен нигезләү (исәп-хисаплар) күрсәткечләренә
үзгәрешләр бирелә.
18. План сметасы күрсәткечләренә үзгәрешләр һәм сметаның
нигезләмәләренә (исәп-хисапларына) үзгәрешләр раслау әлеге Тәртипнең 10
пунктындагы икенче абзацында каралган срокларда гамәлгә ашырыла.
19. Бюджет акчаларын баш бүлүче, учреждениеләр сметаны үтәү буенча
операцияләрне гамәлгә ашыру датасына расланган смета билгеләнүләре
чикләрендә, күрсәткечләрне үзгәртүне исәпкә алып, бюджет йөкләмәләрен кабул
итәләр һәм (яисә) башкаралар.
20. Сметага үзгәрешләр расланып план сметасына нигезләү (исәп-хисап
күрсәткечләре) кертелгәннән соң, бер эш көненнән дә соңга калмыйча казна
учреждениесе тарафыннан бюджет акчаларын баш бүлүчегә җибәрелә.
21. Агымдагы финанс елына сметаның күрсәткечләренә үзгәрешләр кертү
агымдагы финанс елы тәмамланганчы ике эш көненнән дә соңга калмыйча
гамәлгә ашырыла.
4. Нигезләнгән планлы смета күрсәткечләрен
(исәп хисапларны) төзү һәм алып бару
22. Планлы смета күрсәткечләрнең нигезләнеше (исәп-хисаплар)
учреждение каршында формалаша (үзгәрә):
смета проектын төзү;
сметаны төзү;
сметаның күрсәткечләрен үзгәртү;
сметаның күрсәткечләренә тәэсир итми торган планлы сметаның нигезләү
(исәп-хисап) күрсәткечләре мәгънәләрен үзгәртү.
Планлы сметалы күрсәткечләрне нигезләү (исәп-хисаплар) бюджет
чыгымнарын классификацияләү кодлары киселешендә формалаштырыла һәм
бюджетлар
чыгымнары
классификациясенең
чыгымнар
төрләре
классификациясенең чыгымнар кодларына элемент (подгрупп һәм элементлар)
төрләрен, бюджет чыгымнары классификациясенең аерым максатчан маддәләрен
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(чыгымнар юнәлешләрен), бюджет акчаларын баш бүлүчеләрен һәм (яисә)
аналитик күрсәткечләрне (КОСГУ) детальләштереп дифференциацияләнә.
23. План сметалы күрсәткечләрне нигезләү (исәпләү) әлеге Тәртипнең 5
пунктында күрсәтелгән юнәлешләр буенча, шулай ук әлеге Тәртипнең 6
пунктындагы икенче абзацы нигезендә төзелә.
24. Сметаның проектын төзегәндә барлыкка килә торган планлы сметаның
пландагы күрсәткечләрен нигезләү (исәп-хисаплар) оешманың вәкаләтле заты
тарафыннан имзалана һәм сметаның проекты белән бер үк вакытта бюджет
акчаларын баш бүлүчегә җибәрелә.
Сметаның проектын төзегәндә барлыкка килә торган план сметаның
пландагы күрсәткечләрен нигезләү (исәпләү) бюджет акчаларын баш бүлүче
тарафыннан әлеге Тәртипнең 8-9 пунктлары нигезендә сметаның проекты белән
бер үк вакытта карала һәм кабул ителә.
План сметасы күрсәткечләрен формалаштырган нигезләү (исәп-хисаплар)
бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан сметаның һәм күрсәтелгән
нигезләүләрнең (исәп-хисапларның) план сметасы күрсәткечләрен кабул
иткәннән соң оешманың вәкаләтле вәкиле тарафыннан раслана.
25. Сметаның проектын төзегәндә барлыкка килә торган планлы сметаның
планлы күрсәткечләрен нигезләү (исәпләү) бюджет акчаларын баш бүлүченең
карарлары нигезендә, шул исәптән башкарма комитет тарафыннан Советка
бюджет турындагы карар проектын керткәннән соң, шулай ук Совет бюджеты
турында карар кабул ителгәннән соң тәгаенләнә.
План сметасының төгәлләштерелгән нигезләүләре (исәп-хисаплар) әлеге
Тәртипнең 22 пункты нигезендә бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан
кабул ителгәннән соң оешманың вәкаләтле заты тарафыннан раслана.
26. Сметаны төзегәндә планлы смета күрсәткечләрен нигезләү (исәпләү)
сметаның проектын формалаштырганда расланган план сметасы күрсәткечләрен
нигезләүгә (расчетларга) үзгәрешләр кертү юлы белән формалаштырыла.
27. Учреждениегә бюджет акчаларын баш бүлүче бюджет йөкләмәләре
лимитлары җиткерелгән көннән ун эш көненнән дә артмаган вакытка
учреждение сметаны төзегәндә файдаланыла торган план сметаның
нигезләүләрен (исәп-хисапларын) формалаштыра. Сметаны төзегәндә барлыкка
килә торган пландагы смета күрсәткечләрен нигезләү (исәпләү) бюджет
акчаларын баш бүлүчегә кабул итү өчен җибәрелә.
28. Планлы
смета күрсәткечләрен нигезләү (исәпләү) учреждениегә
җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитларына, гавами норматив йөкләмәләрне
үтәүгә бюджет ассигнованиеләренә һәм сметаның күрсәткечләренә туры килергә
тиеш.
29. Бюджет акчаларына баш бүлүче смета төзегәндә, баш бүлүче
тарафыннан әлеге Тәртип нигезендә учреждение сметасын раслау вәкаләтләрен
гамәлгә ашырганда, формалашкан план смета күрсәткечләренә (исәпхисапларны) карый.
Планлы сметалы күрсәткечләрнең нигезләренә (исәп-хисапларына)
искәрмәләр булган очракта бюджет акчаларын баш бүлүченең учреждениедән
(бюджет акчаларын бүлүченең) планлы сметалы күрсәткечләрнең нигезләүләрен
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(исәп-хисапларын) кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, планлы сметалы
күрсәткечләрнең нигезләүләрен кире кагу турында мәгълүматны учреждениегә
җибәрә. Учреждение, пландагы сметалы күрсәткечләрнең нигезләүләрен (исәпхисапларын) кире кагу турында мәгълүмат алганнан соң, ике эш көне эчендә
алынган кисәтүләр нигезендә планлы смета күрсәткечләренең нигезләнүен
ачыклый һәм бюджет акчаларын баш бүлүчегә смета белән бер үк вакытта кабат
тапшыра.
30. Сметаның нигезләү (исәп-хисап) күрсәткечләрен үзгәрткәндә, сметаны
төзегәндә кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, сметаның проектын
формалаштырганда расланган план сметасы күрсәткечләрен нигезләүгә
(расчетларга) үзгәрешләр кертү юлы белән формалаштырыла.
Әлеге пунктның беренче абзацы нигезендә формалашкан план сметалы
күрсәткечләрне нигезләү (исәп-хисап) үзгәрешләренә оешманың вәкаләтле заты
имза сала һәм бюджет акчаларын баш бүлүчегә килештерүгә җибәрелә.
Бюджет акчаларын баш бүлүче, бюджет акчаларын бүлүченең бюджет
ассигнованиеләрен нигезләүгә үзгәрешләр кертү буенча планлы смета
күрсәткечләре (исәп-хисапларны) нигезләүләре тәкъдиме кертелгәннән соң өч
эш көне эчендә, Россия Федерациясе бюджет законнарына, әлеге Тәртипкә туры
килү-килмәү предметына карый һәм искәрмәләр булмаганда, үзгәрешләрне
килештерә.
Учреждение планлы сметалы күрсәткечләрнең нигезләнүенә (расчетларына)
үзгәрешләр кертү турында мәгълүмат алган көннән алып ике эш көне эчендә
пландагы сметалы күрсәткечләрнең нигезләнүенә (исәп-хисапларына)
үзгәрешләрне раслый. Бюджет акчаларын баш бүлүченең планлы сметасы
күрсәткечләрен нигезләү (исәп-хисап) үзгәрешләренә карата шелтәләре булган
очракта, планлы сметалы күрсәткечләрне нигезләүдә (исәп-хисапларда)
үзгәрешләр кире кагылган көннән соң ике эш көне эчендә, учреждение алган
кисәтүләр нигезендә юкка чыгарыла яисә алар яңадан бюджет акчаларын баш
бүлүчегә җибәрә.
Муниципаль район башлыгы

А.Р. Хәйруллин
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Әлмәт муниципаль районы
казна учреждениеләренең
бюджет сметаларын
төзү, раслау һәм алып бару
тәртибенә №1 кушымта
РАСЛЫЙМ
____________________________________

(сметаны раслаучы вәкаләтле зат исеме;
____________________________________
учреждениенең
бюджет акчаларын баш бүлүче;
___________ ________________________
(имза) (имзаны ачыклау)
«____ » _____________ 20__ г.
20_ ФИНАНС ЕЛЫНА ҺӘМ 20_ һәм 20__ еллар ПЛАН ЧОРЫНА
БЮДЖЕТ СМЕТАСЫ
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
Бюджет акчаларын алучы
___________________________

Җыелма реестр
буенча

___________________________

Җыелма реестр
буенча

Бюджет акчаларын баш бүлүче

___________________________

БК буенча бүлек

Бюджет исеме

___________________________

по ОКТМО

Бюджет акчаларын бүлүче

0501012
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Үлчәү берәмлеге: сум.

по ОКЕИ

383
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1 нче кисәк. Бюджет сметасының йомгаклау күрсәткечләре
Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча код

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Чыгым
төре

1

2

3

4

КОСГУ

5

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының
икенче елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

6

7

8

12

2 нче кисәк. Чыгымнар буенча бюджет йөкләмәләре лимитлары
бюджет акчаларын алучы <*>
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расход
төре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

13

3 нче кисәк. Юридик затларга, бюджет һәм автоном учреждениеләргә, коммерциягә карамаган башка оешмаларга субсидияләр, бюджетара
трансфертлар,юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга, физик затларга субсидия бирүгә чыгымнар буенча бюджет йөкләмәләре
лимитлары; халыкара хокук субъектларына түләүләрне, взносларны, түләүсез күчерүләрне гамәлгә ашыру; муниципаль бурычка хезмәт
күрсәтү,суд актларын, муниципаль гарантияләрне үтәү, шулай ук резерв чыгымнар буенча хезмәт күрсәтү

Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расход
төре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

14

4 нче кисәк. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру
кысаларында муниципаль бюджет учреждениеләренә һәм автоном учреждениеләргә, муниципаль унитар предприятиеләргә тапшырылган
учреждениенең чыгымнары буенча бюджет йөкләмәләре лимитлары
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расход
төре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

15

5 нче кисәк. Физик зат алдындагы акчалата формада үтәлергә тиешле гавами йөкләмәләрне үтәү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру кысаларында
учреждениенең һәм автоном учреждениеләргә тапшырылган чыгымнары буенча бюджет йөкләмәләре лимитлары
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расход
төре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

16

6 нчы кисәк. Белешмә өчен: гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләре

Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

3

4

5

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

Рас- КОСГУ
ходтө
ре
6

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Учреждение җитәкчесе
(вәкаләтле зат) _____________ ___________ ___________________
(вазифасы)
(имза) (фамилия, инициаллар)
Башкаручы

_____________ ________________________ __________
(вазифасы)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" _________ 20__ел.
РАСЛАНГАН
______________________________________________
(бюджет чараларын бүлүче, сметаны раслаучы затның
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вазифасы )
_____________________________________________
(бюджет акчаларын бүлүче,сметаны раслаучының исеме)
___________ _______________________
(имза) (имзаны ачыклау)
"____" ____________ 20___ ел.

Россия Федерациясе Бюджет Кодексының 70 статьясында билгеләнгән учреждение функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган чыгымнар (Россия Федерациясе законнары
җыентыгы, 2007, № 18, 2117, 2010, n 19, 2291; 2013, № 52, 6983 ст.).
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Әлмәт муниципаль районы
казна учреждениеләренең
бюджет сметаларын
төзү, раслау һәм алып бару
тәртибенә №2 кушымта
РАСЛЫЙМ
____________________________________
(смета күрсәткечләре үзгәрешләрен раслый
торган вазифаи зат исеме)
____________________________________
учреждениенең бюджет акчаларын баш
бүлүче исеме;
___________ ________________________
(имза) (имзаны ачыклау)
«____ » _____________ 20__ ел
20_ ФИНАНС ЕЛЫНА ҺӘМ 20_ һәм 20__ еллар
ПЛАН ЧОРЫНА
БЮДЖЕТ СМЕТАСЫ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН ҮЗГӘРТҮ
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
Бюджет акчаларын алучы

___________________________

Җыелма реестр буенча

Бюджет акчаларын бүлүче

___________________________

Җыелма реестр буенча

Бюджет акчаларын баш бүлүче

___________________________

БК буенча бүлек

Бюджет исеме

___________________________

по ОКТМО

0501013

19
Үлчәү берәмлеге: сум.

по ОКЕИ

383
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1 нче кисәк. Бюджет сметасы күрсәткечләренең йомгаклау үзгәрешләре
Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча код

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расход
төрләре

1

2

3

4

КОСГУ

5

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма (+, -)
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының
икенче елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

6

7

8

21

2 нче кисәк. Чыгымнар буенча бюджет йөкләмәләре лимитлары
бюджет акчаларын алучы <*>
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расхо
дтөре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

22

3 нче кисәк. Юридик затларга, бюджет һәм автоном учреждениеләргә, коммерциягә карамаган башка оешмаларга субсидияләр, бюджетара
трансфертлар, юридик затларга субсидияләр, шәхси эшкуарларга, физик затларга – товар җитештерүчеләргә, эшләр, хезмәт күрсәтүләр,
корпорацияләргә, компанияләргә субсидияләр, гавами-хокукый компанияләргә бюджет инвестицияләре бирү буенча бюджет йөкләмәләре
лимитлары; халыкара хокук субъектларына түләүләрне, кертемнәрне, түләүсез күчерүләрне гамәлгә ашыру; муниципаль бурычка хезмәт
күрсәтү, суд актларын, муниципаль гарантияләрне үтәү, шулай ук резерв чыгымнар буенча хезмәт күрсәтү

Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расход
төре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

23

4 нче кисәк. Муниципаль заказчының муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру кысаларында муниципаль бюджет учреждениеләренә һәм автоном учреждениеләргә бирелгән учреждение
чыгымнары буенча бюджет йөкләмәләре лимитлары
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расхо
дтөре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

24

5 нче кисәк. Физик зат алдындагы акчалата формада үтәлергә тиешле гавами йөкләмәләрне үтәү вәкаләтләрен гамәлгә
ашыру кысаларында учреждениенең һәм автоном учреждениеләргә тапшырылган чыгымнары буенча бюджет
йөкләмәләре лимитлары
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расхо
дтөре

3

4

5

6

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

25

6 нчы кисәк. Белешмә өчен: гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләре
Күрсәткеч атамасы Код юлы Россия Федерациясе бюджет классификациясе буенча
код

1

2

бүлек

бүлекчә

Максатчан
статья

Расхо
дтөре

3

4

5

6

Сумма
20__ елга
(агымдагы финанс
елына)

20__елга
(план чорының
беренче елына)

20__елга
(план чорының икенче
елына)

сумнарда

сумнарда

сумнарда

8

9

10

КОСГУ

7

БК коды буенча барлыгы
Барлыгы

Учреждение җитәкчесе
(вәкаләтле зат) _____________ ___________ ___________________
(вазифасы) (имза) (фамилия, инициаллар)
Башкаручы

_____________ ________________________ __________
(вазифасы)
(фамилия, инициаллар) (телефон)
"____" _________ 20__ г.
РАСЛАНГАН______________________________________________
(смета күрсәткечләре үзгәрешләрен раслый
торган вазифаи зат исеме)

26

______________________________________________
(бюджет акчаларын бүлүче, смета
күрсәткечләрен үзгәртүне раслаучы исеме)
___________ _______________________
(имза) (имзаны ачыклау)
"____" ____________ 20__ г.

<*> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 52, ст. 6983).

