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Татарстан
Республикасы
Әлмәт
муниципаль районы Советының 2014
елның 19 ноябрендәге «Татарстан
Республикасы
Әлмәт
муниципаль
районында бюджет процессы турындагы
нигезләмә хакында» №414 карарына
үзгәрешләр кертү турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет
кодексы нигезендә
Әлмәт муниципаль район Советы КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014
елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында
бюджет процессы турындагы нигезләмә турында”гы №414 карары кушымтасына
(2015 елның 23 октябрендәге №17, 2016 елның 6 октябрендәге №90, 2016 елның 28
декабрендәге №144, 2018 елның 28 декабрендәге №269 карарлары белән кертелгән
үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 25.1 статьясы белән тулыландырырга:
«25.1. статья. Салым чыгымнары исемлеге һәм бәяләү
1. Районның салым чыгымнары исемлеге башкарма комитет тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә муниципаль программалар һәм аларның структур
элементлары, шулай ук муниципаль программаларга кермәгән эшчәнлек
юнәлешләре буенча төзелә.
2. Районның салым чыгымнарын бәяләү, Россия Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан билгеләнгән гомуми таләпләрне үтәп, башкарма комитет тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә ел саен гамәлгә ашырыла.
Күрсәтелгән бәяләү нәтиҗәләре районның бюджет һәм салым сәясәтенең төп
юнәлешләрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны
тормышка ашыру нәтиҗәлелеген бәяләгәндә исәпкә алына.»;
2) 4 бүлекнең 35 статьясының 2 пунктындагы 3 абзацны түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Районның җыелма бюджет язмасына бюджет турында карарга үзгәрешләр
кертмичә генә финанс-бюджет палатасы рәисе карарлары нигезендә үзгәрешләр
кертелергә мөмкин:
гавами
норматив
йөкләмәләрне
үтәү
өчен
каралган
бюджет
ассигнованиеләрен яңадан бүлгәндә - агымдагы финанс елында бюджет турында
карар белән расланган әлеге ассигнованиеләрнең гомуми күләме чикләрендә,
шулай ук расланган бюджет ассигнованиеләре составында резервланган акчаларны
яңадан бүлү хисабына 5 проценттан артмаган күләмдә;
муниципаль милекне тапшыру, бюджет акчаларын бүлүчеләрнең функцияләре
һәм вәкаләтләре үзгәргән очракта, бюджет акчаларын бүлүчеләрнең (алучыларның)
ведомство буйсынуында үзгәрүе, шулай ук яңадан бүлү бюджет акчаларын баш
бүлүчеләр арасында-бюджет ассигнованиеләре күләме чикләрендә;
суд актлары үтәлгәндә, район бюджеты һәм (яки) әлеге акчаларны суд
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чыгымнарын түләү хисабына түләтүне күздә тоткан, казна учреждениесе
тарафыннан түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, пенялар, штрафлар
суммаларын арттыруны күздә тоткан мөрәҗәгатьне күздә тота торган суд актлары
үтәлгән очракта;
резерв фондлары акчаларын, шулай ук расланган бюджет ассигнованиеләре
составында резервланган акчаларны файдалану (яңадан бүлү) очрагында, бюджет
турындагы карарда расланган бюджет ассигнованиеләре составында резервланган
чараларны һәм аларны куллану күләмнәрен һәм юнәлешләрен күрсәтеп;
бюджет ассигнованиеләрен конкурс нигезендә һәм бюджет үтәлеше
үзенчәлекләренә бәйле башка нигезләр буенча бүлеп бирелгән очракта;
агымдагы финанс елы һәм план чоры арасында бюджет ассигнованиеләрен
яңадан бүлгән очракта-бюджет турындагы карар нигезендә тиешле финанс елына
муниципаль хезмәт күрсәтүгә бюджет акчаларын баш бүлүчегә бюджет
ассигнованиеләренең гомуми күләме чикләрендә;
максатчан билгеләнеше булган субсидияләр, субвенцияләр, башка
бюджетара трансфертлар һәм бюджет турында карар белән расланган күләмнәрдән
тыш, физик һәм юридик затлардан түләүсез керемнәр булганда, шулай ук әлеге
бюджетара трансфертларның кыскартылган очрагы булганда (кире кайтарылган)
булганда;
муниципаль учреждениеләр тибын (ведомствосындагы) һәм муниципаль
унитар предприятиеләрнең оештыру-хокукый рәвеше үзгәргән очракта;
хисап финанс елында әлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендә
түләнергә тиешле товарлар китерүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә,
агымдагы финанс елы башына файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре Россия
Федерациясе Бюджет кодексы тарафыннан билгеләнгән таләпләр нигезендә
күрсәтелгән муниципаль контрактларны үтәү өчен Россия Федерациясе Бюджет
кодексы белән билгеләнгән таләпләр нигезендә ел башына агымдагы финанс
елының бюджет ассигнованиеләре арткан очракта;
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 78.2 статьясы 2 пунктында һәм
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 79 статьясы 2 пунктында күрсәтелгән
карарларга үзгәрешләр керткәннән соң күрсәтелгән муниципаль милек объектына
капитал салуларны финанс ягыннан тәэмин итү ысулын үзгәрткәндә бюджет
ассигнованиеләрен яңадан бүлгән һәм муниципаль милек объектларына капитал
салуларны
гамәлгә
ашыруга
субсидияләр
(юл
фондларының
бюджет
ассигнованиеләреннән тыш) бирү очрагында, Россия Федерациясе законнары
нигезендә инвестицияләрне нигезләүне әзерләү мәҗбүри булса, инвестицияләрне
нигезләү һәм технологик һәм бәя аудиты үткәрү өчен, капитал салуларны гамәлгә
ашыруга субсидияләр бирү турында муниципаль контрактлар яисә килешүләр бирү
турында, шулай ук инвестицияләрне нигезләүне әзерләү һәм аны үткәрү
максатларында.
Әлеге пунктның җиденче абзацында күрсәтелгән район бюджеты акчалары,
Финанс-бюджет палатасы яки бюджет хокук мөнәсәбәтләрен җайга сала торган
(бюджет турындагы карарлардан тыш) район Советының муниципаль хокукый акты
белән билгеләнгән очракларда, бюджет акчалары баш бүлүчегә карала. Әлеге
пунктның җиденче абзацында күрсәтелгән акчалардан файдалану тәртибе
(файдалану турында, яңадан бүлү турында карарлар кабул итү тәртибе) башкарма
комитет тарафыннан билгеләнә.
Әлеге пунктта билгеләнгән нигезләр буенча, җыелма бюджет язмасына
үзгәрешләр кертү, бюджет турында карар белән расланган, әлеге пунктның унынчы
һәм
уникенче
абзацларында
билгеләнгән
нигезләрдән
тыш,
бюджет
ассигнованиеләре күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла.
Җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр керткәндә гавами норматив
йөкләмәләрне үтәүгә һәм муниципаль бурычка хезмәт күрсәтүгә каралган бюджет
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ассигнованиеләрен киметү бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертмичә башка
бюджет ассигнованиеләрен арттыру өчен рөхсәт ителми.».
2. Район башкарма комитетының Хокук идарәсенә (Ханнанова Ә.Б.) әлеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU)
һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карар, рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә, әлеге карның
25.1 статьясыннан тыш, 2020 елның 1 январеннән кулланылучы 2018 елның 25
декабрендәге «Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында»
№494-ФЗ Федераль законның 2 статьясы 3 пункты нигезендә.
4. 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. Хǝйруллин

