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РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

                   №101                                                                                20.09.2019 

 

Саклаубаш авыл җирлеге Советының 

2012 елның 16 апрелендә кабул ителгән 

5 номерлы «Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы Саклаубаш 

авыл җирлегендә бюджет процессы 

турында нигезләмәне раслау хакында»   

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

                «Дәүләт (муниципаль) финанс контролен, эчке финанс контролен һәм 

эчке финанс аудитын камилләштерү өлешендә Россия Федерациясе Бюджет 

кодексына үзгәрешләр кертү турында " 2019 елның 26 июлендәге 199-ФЗ номерлы 

Федераль законның 1 статьясындагы 26 пункты нигезендә», «Россия Федерациясе 

Бюджет кодексына суд актларын үтәүне камилләштерү өлешендә үзгәрешләр кертү 

турында "2018 елның 4 июнендәге 142-ФЗ номерлы Федераль законның 1 

статьясындагы 1 пунктының а пунктчасы белән «Россия Федерациясе Бюджет 

кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

һәм 2018 елда федераль бюджетны үтәү үзенчәлекләрен билгеләү турында " 

Федераль законга, Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге” Уставына нигезләнеп 

Саклаубаш авыл җирлеге карар бирә: 

1. Саклаубаш авыл җирлеге Советының 2012 нче елның 16 нче апрелендә кабул 

ителгән 5 нче номерлы «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Саклаубаш авыл җирлегендә бюджет процессы турындагы « Положениене раслау 

турында»  карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) 32 пунктның 3 абзацында «бирелә» сүзеннән соң «бюджет үтәлешенә һәм 

бюджет хисаплылыгына анализ булган аңлатма язуы, дәүләт (муниципаль) 

йөкләмәсен үтәү турында һәм (яисә) бюджет ассигнованиеләреннән файдалануның 

башка нәтиҗәләре турында белешмәләр " сүзләрен өстәргә,»; 

2) 8 бүлегендәге 6.2 пунктына түбәндәге эчтәлекле 3 пунктча өстәргә::  

"3) федераль закон нигезендә тиешле гавами-хокукый белем мәнфәгатьләрен 

Россия Федерациясенең бюджет законнары нигезендә федераль бюджет, Россия 

Федерациясе субъекты бюджеты, муниципаль берәмлек бюджеты акчаларын баш 

бүлүченең вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы орган тәкъдим итә торган Россия 

Федерациясенә, Россия Федерациясе субъектына, муниципаль берәмлеккә карата 

башка дәгъвалар буенча.».  



 
 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш 

авыл җирлеге Уставы белән билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарырга, шулай ук 

аны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында" 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы «Сарман муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында урнаштырырга 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

“Саклаубаш авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге 

Совета рәисе                                                                      Л.М.Габидуллина 

 

 

 

 

 

 

 


