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КАРАР 

 

                                   190/ИК-п номерлы 

 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

мәдәният муниципаль бюджет учреждениеләре  

түләүле хезмәтләр күрсәтү тәртибе турында,  

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында, 

түләүле хезмәтләр исемлеге, түләүле тарифлар  

хезмәтләр һәм ташламалар турында нигезләмәләр  

түләүле хезмәтләр күрсәткәндә 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Дәүләт 

хакимияте органнары (дәүләт органнары), җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары, дәүләт Фәннәр академиясе, дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләре өчен бухгалтерлык исәбе счетларының бердәм планын һәм 

аны куллану инструкциясен раслау турында " 01.12.2010 ел, № 157н Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгы боерыгы белән расланган дәүләт хакимияте органнары (дәүләт 

органнары), җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары, дәүләт Фәннәр академиясе, дәүләт (муниципаль) учреждениеләре өчен 

бухгалтер исәбе», Буа муниципаль районы Башкарма комитеты  

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 

елның 21 июлендәге 340-п номерлы «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының 

муниципаль бюджет мәдәният учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтү 

тәртибе турындагы нигезләмәне, түләүле хезмәтләр күрсәтүгә тарифлар исемлеген һәм 

түләүле хезмәтләр күрсәткәндә ташламалар турындагы нигезләмәне раслау хакында» гы 

карарына (2016 елның 19 апрелендәге 169-п номерлы, 2018 елның 20 июнендәге 171-п 

номерлы, 06.02.2016 № 34/ИК-п карарлары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмәләрне кертергә:  

4.1.  нче номерлы пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бирергә: 

«4.1. Түләүле хезмәтләрне исәпкә алу дәүләт хакимияте органнары (дәүләт 

органнары), җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү 

органнары, дәүләт фәннәр академияләре, дәүләт (муниципаль) учреждениеләре өчен 

бухгалтер исәбе счетларының бердәм планын куллану буенча күрсәтмәләр белән 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.»; 

2. 2.12 нче номерлы пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бирергә: 

«2.12. Мәдәният идарәсенең үзәкләштерелгән бухгалтериясе Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгының «дәүләт хакимияте органнары (дәүләт органнары), җирле 

үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү органнары, дәүләт 

фәннәр академияләре, дәүләт (муниципаль) учреждениеләре өчен бухгалтер исәбе 

счетларының бердәм планын раслау турында " 2010 елның 1 декабрендәге 157н номерлы 

Буа шәһәре 



боерыгы белән расланган бюджет учреждениеләрендә бюджет исәбе буенча аерым хисап 

һәм түләүле хезмәтләр буенча статистика һәм бухгалтер исәбе һәм хисапларны оештыра.». 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (адресы буенча) районның рәсми 

сайтында урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

порталында түбәндәге адрес буенча урнашкан http://buinsk.tatarstan.ru. 

4. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
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