
Татарстан Республикасы Зэй муниципаль 
районы Аксар авыл эдирлеге Советы

№ /££_ «_^5> / /  2019ел

Зэй муниципаль районы Аксар 
авыл жирлеге Советынын 
2013 нче елныц 15 ноябрендэге 125 
номерлы "Зэй муниципаль районы 
Аксар авыл жирлегендэ бюджет 
процессы турындагы нигезлэмэне 
раслау хакында" карарына 
узгэрешлэр керту турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы Ьэм Татарстан
Республикасы Бюджет кодексы, Зэй муниципаль районыныц Аксар 
авыл жирлеге Уставы нигезендэ, Зэй муниципаль районы Аксар авыл 
жцрлеге Советы

КАР АР ИТТЕ:

1. Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге Советыныц 2013 
нче елныц 15 нче ноябрендэ кабул ителгэн 125 нчы номерлы "Зэй 
муниципаль районы Аксар авыл жирлегендэ бюджет процессы 
турындагы нигезлэмэне раслау турында" гы карарына (14.03.2015 №
206, 23.11.2018 №133 карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэр белэн) 
тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1. 8 пунктныц унынчы абзацында "бюджет акчаларыныц баш 
администраторлары" сузлэрен "бюджет акчаларын баш булучелэр, 
бюджет керемнэренец баш администраторлары, бюджет кытлыгын 
финанслау чыганакларыныц баш администраторлары (алга таба - 
бюджет акчаларыныц баш администраторлары)" сузлэренэ, "эчке 
финанс контроле Ьэм" сузлэрен тошереп калдырырга;

1.2. 15 пунктныц икенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

"Муниципаль берэмлек бурыч йеклэмэлэре буенча йеклэмэлэр 
рэвешендэ булырга мемкин:

1) жирлекнец кыйммэтле кэгазьлэренэ (муниципаль кыйммэтле 
кэгазьлэргэ);



2) Россия Федерациясе бюджет системасыныц башка 
бюджетларыннан ждрлек бюджетына Россия Федерациясе валютасында 
ж;элеп ителгэн бюджет кредитлары;

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил 
валютасында Россия Федерациясеннэн жэлеп ителгэн бюджет 
кредитлары;
4) ж;ирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 
валютасында ж;элеп ителгэн кредитлар;
5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгэн ждрлек 

гарантиялэренэ (муниципаль гарантиялэргэ);
6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 
Федерациясенец чит ил валютасында бирелгэн муниципаль 
гарантиялэргэ;
7) элеге кодекс гамэлгэ кергэнче барлыкка килгэн Ьэм муниципаль 
бурычка кертелгэн бутэн бурыч йеклэмэлэренэ бэйле.";

1.3. 15 пунктныц уналтынчы абзацын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

"Жирлек башкарма комитеты бирелгэн гарантиялэрне, алар буенча 
муниципаль бурычны арттыру, принципаллар яисэ еченче затлар 
тарафыннан гарантиялэнгэн принципал йоклэмэлэренец тулы кулэмдэ 
яисэ кыскартылуы, башка нигезлэр буенча тулы кулэмдэ яисэ 
принципал йоклэмэлэренец нинди дэ булса елешендэ туктатылуы, 
бирелгэн гарантиялэр буенча Гарант тарафыннан тулэулэрне гамэлгэ 
ашыру, шулай ук муниципаль гарантиялэр белэн билгелэнгэн башка 
очракларда муниципаль гарантиялэр белэн билгелэнгэн гарантиялэрне 
исэпкэ алый бара".

1.4. 14 пунктта:
а) еченче абзацта беренче елештэ "алынган" сузен "жэлеп ителгэннэр" 
сузенэ алмаштырырга, дуртенче абзацта "алынган" сузен "ж;элеп 
ителгэннэр" сузенэ алмаштырырга;
б) бишенче абзацны уз кочен югалткан дип танырга;

1.5. 39 пунктныц 1 Ьэм 2 пунктчасында "бюджет хокук 
менэсэбэтлэре елкэсендэ" сузлэрен тешереп калдырырга.

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат 
рэсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм Зэй муниципаль 
районы сайтынын «Авыл жцрлеклэре» булегендэ бастырырга .
3. Элеге карар 2020 нчы елга Ьэм 2021, 2022 нче елларныц планлы 
чорына бюджеты турында район бюджеты тезегэндэ Ьэм утэгэндэ 
барлыкка килгэн хокукый менэсэбэтлэргэ кулланылучы 
нигезлэмэлэрнец 1.2 Ьэм 1.3 пунктларыннан кала рэсми басылып 
чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз ждваплылыгымда 
калдырам.

Совет рэисе Ю.И.Г ильманов


