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КАРАРЫ 
 
 
16 декабрь 2019 ел            №338 

 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы бюджетыннан 
максатчан билгеләнештәге субсидияләрне 
(бюджетара трансфертларның башка 
рәвешләрен) финанс белән тәэмин итү 
чыганагы булып торучы шәһәр һәм авыл 
җирлекләре бюджетларына Татарстан 
Республикасы бюджетыннан бюджетара 
трансфертлар бирү кагыйдәләре турында  
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142 статьясы нигезендә 
 

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан 
максатчан билгеләнештәге субсидияләрне (бюджетара трансфертларның башка 
рәвешләрен) финанс белән тәэмин итү чыганагы булып торучы шәһәр һәм авыл 
җирлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара 
трансфертлар бирү кагыйдәләрен расларга (1 нче кушымта). 

2. Район Башкарма комитетының Хокук идарәсенә (Ханнанова Ә. Б.) әлеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, «Татарстан 
Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 
һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.  

3. Әлеге карарның нигезләмәләре, 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план 
чорына бюджетлардан башлап, бюджетларны төзегәндә, раслаганда һәм үтәгәндә 
барлыкка килә торган хокук мөнәсәбәтләренә карата кулланыла. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны район Советының бюджет-
финанс мәсьәләләре, җирле салымнар һәм җыемнар буенча даими комиссиясенә 
(Мусин Р.Ф.) йөкләргә. 
  
 
Муниципаль район Башлыгы                                                                   Т.Д. Нагуманов 
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Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Советының  
2019 елның 16 декабрендәге  
338 нчы карарына   
1 нче кушымта  

 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан максатчан 
билгеләнештәге субсидияләрне (бюджетара трансфертларның башка рәвешләрен) 

финанс белән тәэмин итү чыганагы булып торучы шәһәр һәм авыл җирлекләре 
бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара трансфертлар 

бирү кагыйдәләре 
 

1. Әлеге Кагыйдәләр Әлмәт муниципаль районы составына керүче шәһәр һәм 
авыл җирлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районы бюджетыннан бюджетара трансфертлар (алга таба - бюджетара 
трансфертлар, район) бирү максатларын, тәртибен һәм шартларын билгели. 

2. Бюджетара трансфертлар җирлекләрнең җирле үзидарә органнары 
тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
буенча шәһәр җирлекләренең, авыл җирлекләренең финанс мөмкинлекләрен халык 
саныннан һәм (яисә) бюджет тәэмин ителешеннән чыгып тигезләү максатларында 
бирелә; 

3. Бюджетара трансфертлар Татарстан Республикасы бюджетыннан район 
бюджетына бирелә торган субсидияләр (бюджетара трансфертларның башка 
рәвешләре) акчалары исәбеннән җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 
тигезләүгә дотацияләр рәвешендә бирелә.  

4. Әлеге Кагыйдәләр нигезендә бирелә торган бюджет акчаларының баш 
бүлүчесе - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Финанс 
палатасы (алга таба - Финанс-бюджет палатасы) була. 

5. Бюджетара трансфертлар тиешле финанс елына һәм план чорына район 
бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре чикләрендә һәм әлеге 
Кагыйдәләрнең 2 пунктында каралган максатларга билгеләнгән тәртиптә финанс-
бюджет палатасына җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә 
бирелә. 

6. Бюджетара трансфертлар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законның 14 бүлегендә билгеләнгән җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләр буенча шәһәр һәм авыл җирлекләренең җирле үзидарә органнары 
тарафыннан вәкаләтләр үтәлгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 
үтәүне финанс белән тәэмин итүгә җибәрелә. 

7. Бюджетара трансфертлар түбәндәге критерийларга җавап бирә торган 
шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларына бирелә: 

җирлекләр бюджетларының баланслылыгын тәэмин итү өчен шәһәр, авыл 
җирлегенең район составына керүче җирлекләр бюджетларына финанс ярдәме 
алуга исәп-хисап ихтыяҗы булу. 

8. Бюджетара трансфертлар бирү һәм тоту шартлары түбәндәгеләр була: 
а) шәһәр һәм авыл җирлекләре бюджетларында (шәһәр һәм авыл 

җирлекләренең җыелма бюджет язмаларында) бюджетара трансфертлар бирелә 
торган шәһәр һәм авыл җирлекләренең чыгым йөкләмәләрен үтәүгә бюджет 
ассигнованиеләре булу; 

б) әлеге кагыйдәләрнең 13 пункты нигезендә бюджетара трансфертлар бирү 
турында килешү төзү; 
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в) Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44 статьясында каралган 
җирле бюджетларга Татарстан Республикасы бюджетыннан бюджетара 
трансфертлар бирүнең төп шартларын шәһәр һәм авыл җирлекләренең җирле 
үзидарә органнары тарафыннан үтәү. 

9. Бюджетара трансфертлар алу өчен җирлек башлыгы (башкарма - күрсәтмә 
органы җитәкчесе) җирлекнең (алга таба - вәкаләтле орган) килешүдә билгеләнгән 
вакытларда Финанс палатасына түбәндәге документларны тапшыра: 

килешүдә билгеләнгән форма буенча бюджетара трансфертлар бирүгә заявка. 
10. i-нчы җирлек бюджетына бирелә торган башка бюджетара трансфертлар 

күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 
а) район составына керә торган җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше 

дәрәҗәсен тигезләүгә дотацияләр өлешендә: 
 
∑ Дотi = (Дi  Дотi (субв) - (Рi  Срт), 
кайда: 
∑ Дотi - i җирлеккә дотацияләрнең гомуми күләме Татарстан Республикасы 

бюджеты һәм район бюджеты акчалары исәбеннән; 
Дi - Россия Федерациясе законнары нигезендә җирлекләр бюджетларының 

беркетелгән керемнәре; 
Дотi (субв.) - шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр исәпләү 

һәм бирү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыруга район тарафыннан алынган субвенцияләр исәбеннән i җирлеккә 
дотацияләр күләме.  

Район җирлекләре арасында дотацияләр бүлү «Муниципаль районнарның 
җирле үзидарә органнарына шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 
исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен 
Татарстан Республикасы бюджеты исәбеннән бирү турында» 2005 елның 22 
декабрендәге 132-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән 
методика нигезендә гамәлгә ашырыла;  

Рi - Россия Федерациясе законнары нигезендә җирлекләр бюджетларының 
беркетелгән чыгымнары; 

Срт - Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.2 статьясында 
билгеләнгән очракларда Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр; 

Район составына керүче җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен 
тигезләү буенча районның җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен үтәгәндә 
барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында район 
бюджетына Татарстан республикасы бюджетыннан субсидияләр исәбеннән i 
җирлеккә дотацияләр күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 
Дотi (субс.) = ∑ Дотi х К,  
кайда:  
К - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 03 

октябрендәге 2520-р номерлы күрсәтмәсе нигезендә 2020-2022 елларга билгеләнгән 
Татарстан Республикасы бюджетыннан районның чыгым йөкләмәләрен уртак 
финанслауның иң чик дәрәҗәсе;  

11. Җирлекләр бюджетлары арасында бюджетара трансфертларны бүлү 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы карары белән 
чираттагы финанс елына һәм план чорына Әлмәт муниципаль районы бюджеты 
турында раслана. 

12. Бюджетара трансфертлар бирү Финанс-бюджет палатасы һәм җирлекнең 
җирле администрациясе башлыгы (вәкаләтле орган җитәкчесе) арасында Финанс-
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бюджет палатасы приказы белән расланган типовой форма нигезендә төзелә торган 
бюджетара трансфертлар бирү турындагы килешү нигезендә гамәлгә ашырыла. 

13. Килешүдә каралган: 
бюджетара трансфертлар күләме, аларның максатчан билгеләнеше; 
Татарстан Республикасы законнарында һәм (яисә) башка норматив хокукый 

актларында билгеләнгән бюджетара трансфертлардан файдалануның нәтиҗәлелеге 
күрсәткечләре күрсәткеченә ирешү буенча бюджетара трансфертлар алучының 
йөкләмәләре; 

бюджетара трансфертларны күчерү тәртибе; 
бюджетара трансфертлардан файдалану турында һәм килешүдә каралган 

бюджетара трансфертлар алучының йөкләмәләрен үтәү турында хисаплылык бирү 
сроклары һәм рәвешләре; 

бюджетара трансфертлар алучының килешүдә каралган йөкләмәләрне алып 
бетермәү  нәтиҗәләре; 

бюджетара трансфертларын алучының килешүдә каралган йөкләмәләрнең 
үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыру тәртибе; 

якларның килешү шартларын бозган өчен җаваплылыгы. 
14. Вәкаләтле органнар Финанс-бюджет палатасына бюджетара 

трансфертлардан файдалану һәм бюджетара трансфертлар алучының 
йөкләмәләрен үтәү турында килешү белән каралган форма һәм тәртип буенча 
бюджетара трансфертлардан файдалануның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 
күрсәткеченә ирешү буенча хисап тапшыралар. 

Килешүдә каралган бюджетара трансфертлар алучының йөкләмәләрен үтәүне 
бәяләү вәкаләтле орган тарафыннан тапшырылган исәп-хисап анализы нигезендә 
Финанс-бюджет палатасы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

15. Финанс-бюджет палатасына бирелә торган җавапның дөреслеге өчен 
җаваплылык вәкаләтле органга йөкләнә. 

16. Бюджетара трансфертлар Федераль казначылыкның Татарстан 
Республикасы буенча идарәсенең Татарстан Республикасы буенча территориаль 
органнары счетларына килешүдә билгеләнә торган срокларда җирле бюджетлар 
үтәлешенә касса хезмәте күрсәтү өчен ачылган Финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан күчерелә. 

17. Бюджетара трансфертлардан файдалану шартлары бозылган очракта, 
тиешле акчалар Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән тәртиптә 
муниципаль район бюджеты кеременә күчерелергә тиеш. 

18. Бюджетара трансфертлар бирү елыннан соң килүче елның 1 январеннән 
файдаланылмаган бюджетара трансфертларның калган өлеше Россия Федерациясе 
Бюджет кодексында билгеләнгән таләпләр нигезендә район бюджеты кеременә 
кайтарылырга тиеш. 

19. Бюджетара трансфертлар максатчан характерга ия һәм, әлеге 
кагыйдәләрнең 2, 3 һәм 6 пунктларында күрсәтелгәннәрдән тыш, башка 
максатларда файдаланыла алмый. 

20. Бюджетара трансфертларны максатчан куллануны тикшереп тору 
законнар нигезендә Әлмәт муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 
тарафыннан гамәлгә ашырыла.  
 
 
Муниципаль район Башлыгы                                                                      Т.Д. Нагуманов 

 


