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2019 елның 4 мартында 122 нче номер белән  кабул ителгән «Балтач район 

башкарма комитеты оештыручы  функцияләрен һәм вәкаләтләрен үтәүче 

булган  муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләрнең финанс-

хуҗалык эшчәнлеге планын төзү һәм раслау тәртибе» карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

«Коммерцияле булмаган оешмалар турында» 1996 елның 12 

гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законның 32 статьясындагы 3.3 

пунктының 6 пунктчасы һәм «автоном учреждениеләр турында» 2006 елның 3 

ноябрендәге 174-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 13 өлеше 

нигезендә, Россия Федерациясе Финанс министрлыгының «дәүләт 

(муниципаль) учреждениесенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзү һәм 

раслауга таләпләр турында» 2018 елның 31 августындагы 186н номерлы 

боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитеты 

карар бирә: 

1. 2009 елның 4 мартында 122 нче номер белэн  кабул ителгэн "Балтач 

район башкарма комитеты оештыручы  функцияләрен һәм вәкаләтләрен үтәүче 

булган  муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләрнең финанс-хуҗалык 

эшчәнлеге планын төзү һәм раслау тәртибе" карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

1.1. 5 пунктның 8 абзацында "(бүлекчәләр)" сүзләреннән соң "бюджет 

процессында катнашучылар, шулай ук бюджет процессында катнашучылар 

булмаган юридик затлар реестры буенча код" сүзләрен өстәргә. 

1.2. 7 пунктның 4 абзацында "хакы өчен" сүзләрен ", шул исәптән 

түләгән өчен" сүзләренә алмаштырырга. 

1.3. 9 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: "3 

графада 110-180 юллар буенча бюджет керемнәре батырлыгының аналитик 

Төркеме кодлары күрсәтелә, 310-420 юллар буенча бюджет кытлыкларын 

финанслау төренең аналитик Төркеме кодлары күрсәтелә, 210-280 юллар 

буенча бюджет чыгымнары төрләренең кодлары күрсәтелә;". 

1.4. 9 пунктның 4 абзацында "120 юл буенча" сүзләрен "160 юл 

буенча"сүзләренә алмаштырырга. 
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2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» бастырып 

чыгарырга һәм Балтач муниципаль районының рәсми сайтында халыкка хәбәр 

итәргә. baltasi.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасарына 

йөкләргә. 

  

Җитәкче                                                                                       А. Ф. Хәйретдинов 


