
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Илбэк авыл жирлеге Советы 

КАРАРЫ 

Илбэк авылы №137 «07» октябрь 2019 ел

Азнакай муниципаль районы Илбэк авыл жирлеге 
Советыньщ 24.04.2010 ел №91 карары белэн 
расланган, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Илбэк авыл жирлеге бюджет 
процессы турында Нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм 
естэмэлэр керту хакында (12.11.2010 ел №9,
29.10.2011 ел №24, 26.11.2013 ел №70, 15.08.2014 
ел №96, 29.10.2015 ел №12, 27.06.2017 №50,
17.11.2017 ел №67 карарлары белэн кертелгэн 
узгэрешлэрне исэпкэ алып)

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына узгэрешлэр керту турында» 
25.12.2018 ел, № 494-ФЗ Федераль закон нигезендэ Ьэм Азнакай муниципаль 
районында бюджет процессы нигезлэмэлэрен Россия Федерациясенец гамэлдэге 
бюджет законнарына туры китеру максатында

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Илбэк авыл жирлеге
Советы карар чыгарды:

1. Азнакай муниципаль районы Илбэк авыл жирлеге Советыньщ 24.04.2010 ел 
№91 карары белэн расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Илбэк _ авыл жирлеге бюджет процессы турында Нигезлэмэгэ 12.11.2010 ел №9,
29.10.2011 ел №24, 26.11.2013 ел №70, 15.08.2014 ел №96, 29.10.2015 ел №12,
27.06.2017 №50, 17.11.2017 ел №67 карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ 
алып) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. тубэндэге эчтэлекле 18.1 статья остэргэ:
«18.1. Салым чыгымнары исемлеге Ьэм бэялэу
1. Дирлекнец салым чыгымнары исемлеге муниципаль программалар Ьэм 

аларныц структур элементлары, шулай ук муниципаль программаларга керми торган 
эшчэнлек юнэлешлэре буенча жирлек Башкарма комитеты билгелэгэн тэртиптэ 
формалаша.

2. Авыл жирлегенец салым чыгымнарын бэялэу ел саен, Россия Федерациясе 
Хокумэте билгелэгэн гомуми талэплэрне утэп, жирлек башкарма комитеты 
билгелэгэн тэртиптэ башкарыла.

3. Элеге бэялэу нэтижэлэре жирлекнец бюджет Иэм салым сэясэтенец теп 
юнэлешлэрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны тормышка 
ашыруньщ нэтижэлелеген бэялэгэндэ исэпкэ алына.»;

1.2. 24 статьяныц 3-5 пунктларын яца редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Жирлек бюджеты турында карар проекты буенча килешмэгэн сораулар 

килеп туган очракта, жирлек Советы Рэисе карары белэн килештеру комиссиясе 
тезелергэ мемкин, аца жирлек башкарма комитеты Ьэм жирлек советы вэкиллэренец



тигез саны керэ.
4. Ж^ирлек бюджеты турындагы карар проекты барлык кирэкле документлар 

Ьэм материаллар белэн жирлек Башкарма комитеты тарафыннан жирлек Советына, 
эшлэп бетеругэ кергэннэн соц, еч эш коне дэвамында тэкъдим ителергэ тиеш.

5. Ж^ирлек Советы авыл жирлеге бюджеты турында карар проектын бер 
укылышта карый.».

1.3. 40 статьяныц 2 пунктына «бирелэ» сузеннэн соц «бюджет утэлешенэ 
Ьэм бюджет хисаплылыгына анализ булган адлатма язуы, муниципаль йоклзмэнец 
утзлеше Ьэм (яисэ) бюджет ассигнованиелэреннэн файдалануньщ башка 
нэтижэлэре турында белешмзлзр» сузлэрен естэргэ.

2. Элеге карарныц 1.1 пункты 2020 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ дип 
билгелэргэ.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мэгълуматнын рэсми 
порталында» урнаштыру юлы белзн тубэндэге веб-адрес буенча игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль районыныц «Интернет» мэгълумат- 
коммуникация челтэрендэге рэсми сайтында тубэндэге веб-адрес буенча: 
http: //azn акау е у о . tat ar. г и урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдз тотуны Азнакай районы Илбэк авыл 
жирлеге Советыныц бюджет, финанс, салым Ьэм икътисад мэсьэлэлэре буенча даими 
комиссиясенэ йеклэргэ.

Рэис Л.Р.Эсэдуллина

http://pravo.tatarstan.ru

