
 
 

 

 

Татарстан Республикасы  

Зәй муниципаль районы Сармаш-Баш авыл җирлеге Советы  

                                                   

                                                        КАРАРЫ 

 

№160                                                                                     05.11.2019 ел 

 

 

Зәй муниципаль районы Сармаш-

Баш авыл җирлеге Советының   

2013 нче елның 29 нчы ноябрендәге 

61 номерлы "Зәй муниципаль 

районы  Сармаш-Баш авыл 

җирлегендә бюджет процессы 

турындагы нигезләмәне раслау 

хакында"  карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 
 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы, Зәй муниципаль районының Сармаш-

Баш авыл җирлеге Уставы нигезендә, Зәй муниципаль районы Сармаш-

Баш  авыл җирлеге Советы 

 

КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Зәй муниципаль районы Сармаш-Баш авыл җирлеге Советының 

2013 нче елның  29 нчы  ноябрендә кабул ителгән 61 нчы номерлы "Зәй 

муниципаль районы Сармаш-Баш авыл җирлегендә бюджет процессы 

турындагы нигезләмәне раслау турында" гы карарына ( 02.03.2015 № 

124, 28.05.2018 №103 карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 8 пунктның унынчы абзацында "бюджет акчаларының баш 

администраторлары" сүзләрен "бюджет акчаларын баш бүлүчеләр, 

бюджет керемнәренең баш администраторлары, бюджет кытлыгын 

финанслау чыганакларының баш администраторлары (алга таба - 

бюджет акчаларының баш администраторлары)" сүзләренә, "эчке 

финанс контроле һәм"  сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.2. 15 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

"Муниципаль берәмлек бурыч йөкләмәләре буенча йөкләмәләр: 

 1) җирлекнең кыйммәтле кәгазьләренә (муниципаль кыйммәтле 

кәгазьләргә); 



2) Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җирлек бюджетына Россия Федерациясе валютасында 

җәлеп ителгән бюджет кредитларына; 

3) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында чит ил 

валютасында Россия Федерациясеннән җәлеп ителгән бюджет 

кредитлары; 

 4) җирлек тарафыннан кредит оешмаларыннан Россия Федерациясе 

валютасында җәлеп ителгән кредитларга; 

 5) Россия Федерациясе валютасында белдерелгән җирлек 

гарантияләренә (муниципаль гарантияләргә); 

6) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясенең чит ил валютасында бирелгән муниципаль 

гарантияләргә; 

7) әлеге кодекс гамәлгә кергәнче барлыкка килгән һәм муниципаль 

бурычка кертелгән бүтән бурыч йөкләмәләренә бәйле рәвештә булырга 

мөмкин"; 

 1.3. 15 пунктның уналтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

      "Җирлек башкарма комитеты бирелгән гарантияләрне, алар буенча 

муниципаль бурычны арттыру, принципаллар яисә өченче затлар 

тарафыннан гарантияләнгән принципал йөкләмәләренең тулы күләмдә 

яисә кыскартылуы, башка нигезләр буенча тулы күләмдә яисә 

принципал йөкләмәләренең нинди дә булса өлешендә туктатылуы, 

бирелгән гарантияләр буенча Гарант тарафыннан түләүләрне гамәлгә 

ашыру, шулай ук муниципаль гарантияләр белән билгеләнгән башка 

очракларда муниципаль гарантияләр белән билгеләнгән гарантияләрне 

исәпкә алып бара". 

1.4. 14 пунктта: 

а) өченче абзацта беренче өлештә "алынган" сүзен "җәлеп ителгәннәр" 

сүзенә алмаштырырга, дүртенче абзацта "алынган" сүзен "җәлеп 

ителгәннәр" сүзенә алмаштырырга; 

б) бишенче абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 

 1.5. 39 пунктның 1 һәм 2 пунктчасында "бюджет хокук 

мөнәсәбәтләре өлкәсендә" сүзләрен төшереп калдырырга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»     (PRAVO.TATARSTAN.RU)   һәм   Зәй       муниципаль 

районының рәсми сайтында "Авыл җирлекләре" бүлегендә 

урнаштырырга. 

3.  Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда 

калдырам. 

 

Совет рәисе, 

Авыл җирлеге башлыгы                                               Р.М.Фәсхетдинов 


