
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 

КАРАРЫ 

 

2019 ел,  14 октябрь                                                                                        № 253 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

2019 елның 2 августындагы  елдагы 278-ФЗ номерлы «Дәүләт (муниципаль) бурыч 

алулары өлкәсендә мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуны камилләштерү 

максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законның 1 

статьясындагы 41 пунктының “в” пунктчасы нигезендә, һәм "Дәүләт һәм муниципаль 

кыйммәтле кәгазьләрнең эмиссиясе һәм мөрәҗәгатьләре үзенчәлекләре турында" 

Федераль законның үз көчен югалтуын тану хакында" Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Советы  карар итте: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының "Апас 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы турында Нигезләмәне раслау 

хакында" 2015 елның 20 апрелендәге 252 номерлы карары белән расланган «Апас 

муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы» муниципаль казна учреждениесе 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2.4 пунктын төшереп калдырырга; 

3.2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2.5.Муниципаль гарантия биргәндә, РФ Бюджет кодексының 115.2 

статьясындагы 1.1 пунктының өченче абзацы нигезендә бирелә торган тәэминатның 

җитәрлек булуын, ышанычлылыгын һәм ликвидлылыгын тикшерү, шулай ук 

принципалның финанс хәле мониторингын, муниципаль гарантияне тапшырганнан соң 

бирелгән тәэминатның җитәрлек булуын, ышанычлылыгын һәм ликвидлылыгын 

тикшерү;» 

3.2.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2.6. бирелгән гарантияләрне исәпкә алуны алып бару, алар буенча муниципаль 

бурычны арттыру, принципаллар йә өченче затлар тарафыннан гарантияләр белән 

тәэмин ителгән принципал йөкләмәләренең тулы күләмдә яисә нинди дә булса өлешендә 

үтәү аркасында муниципаль бурычны киметү, принципалларның башка нигезләр буенча 

тулы күләмдә яисә принципал йөкләмәләренең нинди дә булса өлешендә туктатылу, 

гарантияләр белән тәэмин ителгән йөкләмәләренең нинди дә булса өлешендә, Гарант 

тарафыннан бирелгән гарантияләр буенча түләүләрне гамәлгә ашыру, шулай ук 

муниципаль гарантияләр белән билгеләнгән башка очракларда.». 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Апас муниципаль районы Финанс-

бюджет палатасы рәисе Г.Х. Җәләлетдиновага йөкләргә. 
Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль район Башлыгы-       

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы Советы рәисе                       
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