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Татарстан Республикасы Баулы 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ 2019 елньщ 11 
мартындагы 58 номерлы карары 
белэн расланган «2019-2023 
елларга Татарстан Республикасы 
Баулы муниципаль районында 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны 
устеру» муниципаль программасына 
Ьэм остэмэлэр керту турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 179 ст., 2нче булеге, «Россия 

Ф едерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары турында» 

2003 елныц 6 октябрендэге 131 номерлы Ф едераль закон нигезендэ Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР ИТЭ:

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитетыньщ 2019 елныц 11 мартындагы 58 номерлы карары белэн расланган 

«2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районында кече Ьэм 

урта эшкуарлыкны устеру» муниципаль программасына (алга таба - Программа) 

тубэндэге узгэрешлэр Ьэм остэмэлэрне кертергэ:

Программаныц I «Муниципаль программа паспорты» булегендэ «Фпнанслау 

кулэмнэре Ьэм чыганаклары» юлында 2нче абзацны тубэндэге редакциядэ бэян 

итэргэ: «Профамманы гамэлгэ ашыру очен финанс чараларына гомуми ихтыяж 7 

млн. 196 мец сум тэшкил итэ (жирле бюджет, республика бюджеты акчалары). 

Искэрмэ: Профамманы финанслау кулэме фараз булып тора Ьэм i петле дэрэжэдэге 

бюджетлар формалаштыруны исэпкэ алып, тиешле елга Ьэм план чорына ел саен
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тезэтмэлэр кертергэ тиеш»;

Программага 2нче «2019-2023 елларга Баулы муниципаль районында кече Нам урта 

эшкуарлыкны устеру» муниципаль программасыныц теп чарапары исемлеге» 

кушымтасында «КУЭ субъектларына финанс ярдэме чараларын гамэлгэ ашыру» 3 

пункты 1 пунктчасына «жирле бюджет 7 млн. 196 мен сум» сузлэрен Иэм саннарын 

остэргэ.

2. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетынын «2019 елнын 11 

мартындагы 58 номерлы карары белэн расланган «Баулы муниципаль районында 

2019-2023 елларга кече Ьзм урта эшкуарлыкны устеру» муниципаль программасына 

узгэрешлзр Нэм естэмэлзр керт\' турында»гы 2019 елнын 9 августындагы 229 

номерлы карары гамэлдэ тугел дип санарга.

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты жцтэкчесенец икътисади усеш буенча урынбасарына йоклэргэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесе


