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2013 елның 18 ноябрендәге “Татарстан  

Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районында бюджет төзелеше һәм бюджет 

процессы турында”гы Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Советының 201 номерлы карарына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында  

(2014 елның 22сентябрендәге 240 номерлы,  

2015 елның 20 октябрендәге 16 номерлы 

Карарлары  редакциясендә)   

 

        2017 елның 28 декабрендәге 434-ФЗ номерлы “Россия Федерациясе Бюджет 

кодексына һәм “Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм 2018 елда федераль 

бюджет үтәлеше үзенчәлекләрен билгеләү турында”гы  Федераль законның 6 

маддәсенә үзгәрешләр кертү турында”гы Федераль закон нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы  

КАРАР КЫЛДЫ: 

  

       2013 елның 18 ноябрендәге Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Советының 201 номерлы карары белән расланган Кама Тамагы 

муниципаль районында бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1) 11 маддәсен икенче һәм өченче абзац белән тулыландырырга: 

  
“Юридик затларга  (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән 

тыш), индивидуаль эшкуарларга, физик затларга субсидияләр һәм (яисә) норматив 

хокукый актларга субсидияләр бирү турындагы  шартнамәләргә (килешүләргә) 

кертелә торган аларны бирүнең мәҗбүри шарты булып һәм әлеге шартнамәләр 

(килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән шартнамәләргә 

(килешүләргә) һәм әлеге шартнамәләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү 

максатларында төзелгән шартнамәләргә (килешүләргә) субсидияләр алучыларның 

һәм тәэмин итүчеләр (подрядчылар) булып торучы, Республикасы Министрлар 

Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан 

Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру планын раслау 

турында”гы 2007 елның 19 июлендәге  311 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру 



планына үзгәрешләр кертү турында”гы  2012 елның 13 октябрендәге 864номерлы  

карары һәм дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары тарафыннан 

субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерү буенча 

финанс тикшерүе үткәрелә. 

 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре, дәүләт корпорацияләре (компанияләре) 

һәм ачык-хокукый компанияләр булмаган башка оешмаларга субсидияләр бирү 

турындагы шартнамәләргә (килешүләргә) һәм (яисә) норматив хокукый актларга 

субсидияләр бирү турында шартнамәләргә (килешүләргә) кертелә торган мәҗбүри 

шартлар, аларны бирү тәртибен җайга сала торган муниципаль хокукый актлар һәм 

әлеге шартнамәләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән 

шартнамәләр (килешүләр) һәм килешүләр (килешүләр) буенча төзелгән килешүләр, 

субсидияләр бирү турында шартнамәләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү 

максатларында төзелгән килешүләр (подрядчылар, башкаручылар) буенча 

субсидияләр бирү турындагы шартнамәләр (килешүләр) буенча субсидияләр 

биргән бюджет акчаларын баш бүлүче   һәм дәүләт (муниципаль) финанс контроле 

органнары тарафыннан субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 

үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыруга субсидияләр бирү һәм субсидия алучыларның, 

чит ил валютасының чыгымнарын финанс ягыннан тәэмин итү максатларында 

бирелгән акчалар исәбеннән сатып алуны тыюга субсидияләр, Россия Федерациясе 

валюта законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган югары технологияле чит ил 

җиһазларын, чималын һәм комплектлау әйберләрен сатып алганда (җибәргәндә), 

шулай ук әлеге чараларны норматив хокукый актларда билгеләнгән башка 

операцияләр бирү максатларына ирешүгә бәйле рәвештә, дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләре булмаган коммерциягә карамаган оешмаларга субсидияләр бирү 

тәртибен җайга сала торган муниципаль хокукый актларда гамәлгә ашырыла.”. 

 

 2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы  

Советы рәисе                                                                                П.Н. Лоханов  

  

  

 


