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Восточный бистәсе       2020 елның 14 феврале 
 
Татарстан Республикасы  
Бӛгелмә муниципаль районы  
«Восточный авыл җирлеге «муниципаль берәмлегендә  
бюджет процессы турындагы нигезләмә турында»  
2019 елның 14 октябрендәге  
Восточный авыл җирлеге Советының 5  
43 сессиясе карарына үзгәрешләр кертү турында» 
 

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым 
закон актларына дәүләт (муниципаль) бурычлары һәм дәүләт финанс активлары 
белән идарә итү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуны камилләштерү 
һәм « дәүләт һәм муниципаль кыйммәтле кәгазьләр эмиссиясе һәм мөрәҗәгать итү 
үзенчәлекләре турында» Федераль закон һәм «Көнчыгыш авыл җирлеге "муниципаль 
берәмлеге Уставы нигезендә, Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2009 елның 2 
августындагы 278-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Россия Федерациясе 
дәүләт (муниципаль) бурычлары һәм дәүләт финанс активлары белән идарә 
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының»  

 
Восточный авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Советы  

 
КАРАРЫ: 

 
1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Восточный авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 14 октябрендә кабул ителгән «Татарстан 
Республикасы Бөгелмә муниципаль районы «Восточный авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлегендә бюджет процессы турындагы Нигезләмә хакындагы 42 нче сессиясенең 
6 нчы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

- 20 статьяның 4 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 
«4. Муниципаль бурыч күләменә кертелә: 
1) муниципаль кыйммәтле кәгазьләр буенча бурычның номиналь суммасы; 
2) җирлек бюджетына Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча төп бурыч күләме  
3) җирлек бюджетына кредит оешмаларыннан җәлеп ителгән кредитлар буенча 

төп бурыч күләме; 
4) муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр күләме; 
5) җирлекнең түләнмәгән бүтән бурыч йөкләмәләре күләме. 
Муниципаль эчке бурыч күләменә кертелә: 
1) йөкләмәләре Россия Федерациясе валютасында белдерелгән муниципаль 



кыйммәтле кәгазьләр буенча бурычның номиналь суммасы; 
2) йөкләмәләре Россия Федерациясе валютасында белдерелгән Россия 

Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларыннан җирлек бюджетына 
җәлеп ителгән бюджет кредитлары буенча төп бурыч күләме; 

3) йөкләмәләр Россия Федерациясе валютасында белдерелгән кредит 
оешмаларыннан җирлек тарафыннан җәлеп ителгән кредитлар буенча төп бурыч 
күләме; 

4) Россия Федерациясе валютасында белдерелгән муниципаль гарантияләр 
буенча йөкләмәләр күләме; 

5) җирлекнең түләнмәгән бүтән бурыч йөкләмәләре күләме Россия 
Федерациясе валютасында. 

Муниципаль тышкы бурыч күләменә кертелә: 
1) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында Россия 

Федерациясеннән җәлеп ителгән чит ил валютасындагы бюджет кредитлары буенча 
төп бурыч күләме; 

2) максатчан чит ил кредитларын куллану кысаларында җирлек тарафыннан 
бирелгән чит ил валютасындагы муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр күләме. 

2. Әлеге карар Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының 
«Восточный авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы белән билгеләнгән 
тәртиптә үз көченә керә һәм басылып чыгарга тиеш. 

3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 

 

 

 
 
 
 

«Восточный авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге  
башлыгы»         Л. Ш. Исмәгыйлева 


