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Карарга узгэрешлэр керту турында
Удмурт Ташлы авыл ж;ирлеге
Баулы муниципаль районы
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
Удмурт Ташлы авыл жцрлегендэ бюджет процессы турындагы 

нигезлэмэне раслау хакында «2015 ел, 30 октябрь, 12 нче карары

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына дэулэт (муниципаль) финанс 
контролен, эчке финанс контролен Ьэм эчке финанс аудитын камиллэштеру 
елешендэ узгэрешлэр керту турында» 1999 елныц 26 июлендэге 199-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл 
ж;ирлеге Советы К АР АР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт 
Ташлы авыл ж;ирлегендэ бюджет процессы турындагы нигезлэмэгэ 2015 елныц 
30 октябрендэге 12 номерлы карары белэн расланган тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ::

28 статьяныц 3 пунктын тубэндэге редакциядэ баян итэргэ: «авыл 
ж;ирлеге башкарма комитеты агымдагы елныц 1 апреленнэн да соцга калмыйча 
аца бэяламэ эзерлэу ечен авыл ж;ирлеге бюджеты утэлеше турында хисап 
тапшыра. Бюджет утэлеше турындагы еллык хисап белен бер ук вакытта аца 
бюджет уталешена йэм бюджет хисаплылыгына анализ ясалган ацлатма язуы, 
муниципаль йеклэмэнец утэлеше Ьэм (яиса) бюджет ассигнованиелэреннан 
файдалануныц башка нэтиж;элэре турында белешмэлэр бирелгэн карар проекты 
Бом авыл ж;ирлеге советына авыл ж;ирлеге бюджеты утэлеше турындагы еллык 
хисап белэн бер ук вакытта тапшырылырга тиешле башка документлар 
тапшырыла. Авыл ж;ирлеге бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэяламэ 
эзерлэу эшлэре бер айдан да артмаган вакытта башкарыла. Авыл ж;ирлеге 
бюджеты утэлеше турындагы еллык хисапка бэяламэ авыл ж;ирлеге Советына 
бер ук вакытта авыл жцрлеге башкарма комитетына да ж;ибэрелэ.»;

28 статьяныц 5 пунктын тубэндэге редакциядэ баян итэргэ: «бюджет 
утэлеше турындагы еллык хисап белэн бер ук вакытта аца бюджет утэлешенэ 
Ьэм бюджет хисаплылыгына анализ булган ацлатма язуы, дэулэт (муниципаль) 
йеклэмэсен утэу Ьэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэреннан файдалануныц башка 
нэтиж;элэре турында белешмэлэр, авыл ж;ирлеге Советы авыл ж;ирлеге бюджеты 
утэлеше турында карар проекты, авыл ж;ирлеге бюджеты утэлеше турында 



2

башка бюджет хисаплылыгы Ьэм авыл ж;ирлеге бюджеты утэлеше турында 
бюджет хисаплылыгы, башка документлар тапшырыла., Россия Федерациясе 
бюджет законнарында каралган.»;

29 статьяньщ 1 пунктын тубэндаге редакциядэ баян итэргэ: "тышкы 
муниципаль финанс контроле ревизия комиссиясенец контроль эшчанлеге булып 
тора.».

3. Элеге карарны Татарстан Республикасынын рэсми хокукый 
мэгълумат порталында бастырып чыгарырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ лотам

Башлык, Совет Раисе
Удмурт Ташлы 
авыл ж;ирлеге башлыгы


