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Россия Федерациясе Бюджет кOдексы haM Татарстан
Республикасы Бюджет кодексы, Зэй муниципаль районыныц Александр
Бистэсе авыл }цирлеге Уставы нигезендэ, Зэй муниципаль районы
Александр Биgтэсе авыл щирлеге Советы

кАРАР ИТТЕ:

1. Зай }tуниципапь районы Алекоандр Бистасе авыл х{ирлеге

Советыныц 201З нче елныц 14 нче ноябренда кабул ителган 148 нчы
номерлы "Зэй муниципаль районы Александр Бистэсе авыл хtирлегенда
бюджет прOцессы турындагы нигезламане раслау турында" гы карарына
(i7.03.2015 }tb 225, 05.06.2018 ]ф 1З4 карарJIары белэн кертепгэн
yзгэрешлар белан) тубэндеге yзгарешпар кертергэ :

1.1. 8 IIунктныц уныЕчы абзацында "бюджет акчt}дарыныц баш
администраторлары" срларен "бюджет акчаJIарын баш бу.гучелар,

бюджет керемнэренеч баш администраторлары, бюджет кытлыгын

финанслау чыганакларыныц баш администратсрлары (алга таба
бюджет акчапарыныц баш администратсрлары)" сузлоренэ, "эчке

финанс контроле hэм> сyзлэрен тошереп каJIдырырга;
|.2. 15 пунктныц икенче абзацын ryбандаге редакцияда баян

итэрга:
"Мунициш€IJIь берэмлек бурыч йокламэлэре буенча йокламалэр

рэвешеЕда булырга мФмкин:
1) хqирлекнец кыймматле кэгазълареýэ (муничипаль кыЙмМаТле

кэгазьларг*);

Бистаее авыл )t{прлgге Советы
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z) Россия tредерациjlсе Ьюджет системасыныц hашка
бюджетларынýан }цирлек бюджетына Россия Федерациясе ваJIютасында
х{алеп ителган бюджет кредитлары;

3) максатчаЕ чит ил кредитларын куллаýу кысаJIарында чит ил
ваJIютасында Росоия Федераuиясеннэн }цёлеII ителrан бюджет
кредитлары;
4) ;цирлек тарафыннан кредит оешмаJIарыннан Россия Федерациясе
выIютасында хtалеп ителган кредитлар;
5) Россия Федерациясе в€tлютасында белдерелган }цирлек

гарантияларена (муниципалъ гарантияларге);
6) максатчан чит ил цредитларын куллану кысшIарында Россия
ФедерациJIсенец чит ил валютасында бирелган' муниципаль
гарантияJIарга;
7) алеге кодекС гамэлга керганче барлыкка килгэн hэм муницип1ль
бурычка кертелган буrан бурыч йекламэларена байле.'';

1.з. 15 гryнктныц уналтынчы абзацын тубэндаге редакциядэ бэян
итэрго:

"Х(ирлек башкарма комитеты бирелгэн гарантияларне, Ш8р буенча
муниципаJIъ бурычны арттыру, принцишаллар яисэ оченче затлар
тарафыннан гарантиялэнган принцип€lл йоклэмэлэренец тульi куламдаяиса кыскартыJý/ы, башка нигезлар буенча тулы кyламда яисэ
принцигIаJI йокгrэмэларенец нинди дэ булса олешецдэ туктатылуы,
бирелган гарантиялэр буенча Гаран, ,uрuбurннаý тyлаyларне гамалга
ашыру, шулай ук муницип€rль rарантиllлар белан билгеланган башка
очракларда муниципаJIъ гарантиялар белан билгелэнгэн гарантиlIлэрне
исэIIка аJIып бара".

1.4. 14 гцrнктта:
а) еченче абзацта беренче олештэ "алынган" сузен ")цалеп ителганнар''
сYзенэ ,шмаштырь{рга, дlртенче абзацта ''алынган'' сузен ''lцэлБш
ителганнар " сузене алмаштырырга;
б) бишенче абзащны Yз кOчен югаJIткан диý такырга;

1.5. 39 пунктныц 1 hэм 2 tцшктчасында ''бюджет хOкук
монасабэтлэре олкэсендэ" оузларен тФшереп к€tддъ{рырга.
2. ýлеге карарЕы <<Татарстан Республикасы *ооуо"rй магълlмат расмипOртаJIындu (PRAY0.TATARSTAN.RU) hэм Александр БисЪэсе рэсмисайтында баотырьtрга.
з. олеге карар расми басылыгr чыкканнан соц yз коченэ кера.
4. олеге карарныц !"галешен контрольде тотупы yз щаваплылыгымда
калдырап,I.

Совет рапсе,
Авыл нхирлегв ба Л,Г.ВаргаI!ова


