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Баулы муниципалы районы Башкарма 
комитетыньщ 2016 елньщ 18 маендагы 
151нче номерлы карары белэн расланган 
(2018 елньщ 5 сентябрендэге 323нче 
номерлы, 2019 елньщ 15 февралендэге 
32нче номерлы карарлар белэн кертелгэн 
узгэрешлэр белэн) “2015-2021 елларга 
Татарстан Республикасы Баулы 
муниципаль районында коррупциягэ каршы 
сэясэтне гамэлгэ ашыру” муниципаль 
программасына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ «2015-2021 елларга 

Татарстан Республикасында коррупциягэ каршы сэясэтне гамэлгэ ашыру» дэулэт 

программасын раслау турында»гы 2014 елньщ 19 июлендэ кабул ителгэн №512 

санлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына узгэрешлэр керту 

хакында» 2019 елньщ 17 июнендэ кабул ителгэн 495нче карары нигезендэ Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР ИТ6:

1. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 2016 елньщ 18 

маендагы 151нче номерлы карары белэн расланган (2018 елньщ 5 сентябрендэге 

323нче номерлы, 2019 елньщ 15 февралендэге 32нче номерлы карарлар белэн 

кертелгэн узгэрешлэр белэн) “2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районында коррупциягэ каршы сэясэтне гамэлгэ ашыру” муниципаль 

программасына тубэндэге узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр кертергэ:

1.1. Муниципаль программа атамасында Иэм аннан соц текст буенча «2015- 

2021» санын «2015-2022» санына алмаштырырга;

1.2. «Паспорт программасы» булегенец I «Программаны финанслау кулэмнэре 

еллар Иэм чыганаклар буенча» юлын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:



2
Еллар heM чыганаклар
буенча булеп бирелгэн
программаны финанслау 
кулэме

Баулы муниципаль районы ж,ирле бюджетыннан 
финанслауньщ гомуми кулэме 232 мен сум тэшкил

Ел >Цирле бюджет акчалары
2015 29
2016 29
2017 29
2018 29
2019 29
2020 29
2021 29
2022 29

Барлыгы: 232
/1скэрмэ: финанслау кулэме фараз характерында
haM Баулы муниципаль районыныц ж;ирле бюджеты 
мемкинлеклэрен исэпкэ алып, аца ел саен 
тезэтмэлэр кертелергэ тиеш.

1.3. V «Программаны ресурс белэн тээмин итуне нигезлэу» булегендэ 

беренче абзацта Иэм аннан сон текст буенча «203 мен сум» санын haM сузларен 

«232 мец сум» саннарына Иэм сузларена алмаштырырга;

1.4. Программага кушымтаны яна редакциядэ баян итэргэ (кушымта итеп 

бирелэ).

2. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты ж,итэкчесенен социаль мэсьалэлар буенча беренче 

урынбасарына йекларга.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты >к;итэкчесе IJW/J И.И. Гозаеров


