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Тубэн Кеек авыл )цирлеге Советыныц 2019 елныц 11 ноябрендэге 104 номерлы
карары белон расланган Отна муниципаль районы "Тубан Кеек авыл щирлеге"
муниципаль берамлегендэ Бюджет тозелеше haM бюджет процессы турыНДагы

нигезломэне раслау хакында) нигезлэмагэ yзгэрешлэр kepTy ryрында

Россия Федерациясе Бюджет кодексына yзгэрешлэр KepTy белэн бэйле (2019
нчы елныц 27 нче декабренэ yзгорешлэр белэн, 2020 нче елныц 1 нче
гыйнварыннан гамолдэ булган редакция) узгэрешлэр нигезендэ Тубан Кеек авыЛ

щирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1.Тубэн Кеек авыл щирлеге Советыныц 2019 елныц'l1 ноябрендэге '104 номерлы
карары белон расланган Отна муниципаль районы <Тубэн Кеек авыл }кИрлеге)
муниципаль берамлегендэ Бюджет тозелеше hoM бюджет процессы турынДагЫ
н и гезлэмэне раслау хакы нда > нигезламогэ тубандоге yзгэрешлэрне кертергэ :

1,,1.Муниципаль ихтыящлар очен товарлар китерyгэ, эшлэр башкаруга, хе3мэТлаР
кyрсэтyгэ заказлар урнаштыру исемдоге 13 статьяны тубэндэге редакциядэ бЭяН
иторгэ:
<2О13 елныц 5 апрелендэ кабул ителгэн 44-Ф3 номерлы (2019 елныц 27
декабрендаге yзгорешлэр белэн) <flэулэт haM муниципаль ихтыя)t{ларны тээмин
итy ечен товарлар, эшлэр, хезмэт кyрсатyлэрне сатып алу олкэсендо контракт
системасы турында> гы Федераль закон нигезендэ дэyлэт haM мунИЦИпаЛЬ
ихтыя}кларны таэмин итy очен товарлар, эшлэр, хезмэт кyрсатyлор сатып алу
(алга таба - сатып алу) муниципаль ихтыящлар ечен товарлар китерyгэ, эшлЭР
башкаруга, хезматлэр кyрсэтyгэ заказлар урнаштыру билгелэнган тэртИптЭ
заказчы тарафыннан гамалгэ ашырыла торган гамэллэр )цыелмасы. Сатып алУ
таэминатчьlны (подрядчыны, башкаручыны) билгелэудэн башлана hoM контракт
якларыныц йеклэмэлэрен yтэy белэн тэмамлана. Олеге Федераль 3акон
нигезендэ сатып алуларны гамалгэ ашыру турында белдеру урнаштыру яки
теэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгелэудэ катнашырга чакыру
юллау каралмаган булса, сатып алу контракт тозyдон'башлана haM яклар
тарафыннан йокломоларне утау белэн тэмамлана.>;
1"2. 15 статьяныц 14 абзацында "акчаларны исэпка алу буенча" сyзлэрен тошереп
калдьlрырга.
1.3. Зб статьяныц 2 пунктындагы 3 абзацында "ике" сyзен "оч" сyзенэ
алмаштырырга;
1.4. 3В статьяныц 2 пунктындагы 4 абзацын тубэндоге редакциядэ боян итэрга:
(чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына haM план чорына) бюджет
чьlгымнарьl классификациясенец буленеше,чыгымнар терлэре, булешtэре,
булекчэлере, торкемнэре, (теркемнаре hoM торкем булекчоларе), шулай ук
бюджет чыгымнары классификациясенец максатчан статьялары, бУлешаРе,
булекчэлоре, максатчан статьялары (дэулот (муниципаль) программалары hoM
торкемнэре, (теркемнаре hэм теркем булекчэлэре ) буенча, шулай ук бюджет
чыгымнарьlн классификациялаy Бюджет кодексында, Татарстан РеспубликаСы
Законында, авыл iкирлеге Советыныц муниципаль хокукый актында билгелонгэН
очракларда билгелонелэ ;)
1.5, 44 статьяны тубэндаге редакциядэ баян итэргэ:



"44 Статья. Керемнар буенча бюджет yтолеше.
<Керемнар буенча бюджетларны yтэy тубандогечо кyздэ тотыла:
Россия Федерациясе бюджет системасына салымнар, )цыемнар hэм баШКа

керемнэрне булудан кергэн керемнэрне Федераль ка3начылык органнары
счетларыннан hэм бюджетка башка керемнордон бердэм бюджет исабенЭ КYЧеРY

агымдагы финанс елында гамолдэ булган нормативлар, бюджет турында 3акон
(карар) hэм Россия Федерациясе субъектларыныц башка закоННаРЫ hoM

муниципаль хокукый актлар белэн билгелонгэн нормативлар бУенча бУЛеНЭ

торган элеге кодекс нигезлэмэлоре нигезендо башкарыла;
артык буленгэн суммаларны кyчерy, артык тyлонгэн яки артык тyлэттерелгэн

суммаларны кире кайтару, шулай ук мондый кире кайтаруны вакытында
башкармаган ечен процентлар суммасы haM артык алынган суммаларга
исапленгэн процентлар. ;

Россия Федерациясе закоНнары нигезендо артык тYлэнгон яисэ артык алынган
суммаларны исопкэ алу (абзац 2009 елныц 24 июлендэге 213-Ф3 НОМеРЛЫ

Федераль закон белан 2010 елныц'1 гыйнварыннан гамолгэ керТеЛГЭН

редакциясендэ - алдагы редакцияне карагыз);
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тyлэyларнеЦ бЮДЖеТ

керемнаре администраторы тарафыннан тогэллештерy;
Федераль казначылык тарафыннан артык тYлонгон яисэ артык тYлэнгон

салымнар, щыемнар hэм башка тyлоyлэр суммаларын кире кайтару (исэплэу,
тегэллаШтерY) очен киракле артык буленгэн суммаларны, акчаларны, шулай ук
мондый кире кайтаруны yз вакытында башкармаган очен процентлар суММалаРЫН
haM артык алынган суммаларга исэплангэн процентларны, тиешле бюджеТЛаРНЫЦ
бердэм счетларыннан Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеТЛаРЫ
арасында керемнэрне исэпкэ алу hoM аларны булу ечен билгелэнган ФедеРаЛЬ
казначылыкныц тиешле счетларына кyчерy тартибе Россия Федерациясе ФиНаНС
министрлыгы тарафыннан билгелангон. )
1.6. 45 статьяныц 2 пунктындагы 2 абзацын тубэндэге редакциядо бэян итаргЭ:
к - бюджет haM акчалата йеклэмэларне кабул иту hoM исэпко алу; D

1.7, 45 статьяныц 4 пунктындагы 1 абзацы yз кочен югалтты.
1 В, 45 статьяныц 5 пунктындагы. "тулау документлары" сyзларен "курсэтмэлар"
сyзлорено алмаштырырга" ;

1,9. 48 статьяныц 2 пунктындагы 2 абзацында "касса" сузен "казначейское" cyзeHo
алмаштырырга);
1.10,49 статьяныц 1 пунктын тубондоге редакциядэ бэян итэрга:
(1. Бюджет исабенец hэм бюджет хисаплылыгыныц бердэм методологИяСе
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан Бюджет кодекСЫ
нигезламолере нигезенда билгелэна. >

1 .11, 52 статьяныц 4 абзацы yз кочен югалтты.
1 .12. 52 статьяныц В абзацы yз кочен югалтты.
2, Олеге карарны мэгълyмат стендларында, Отна муниципаль районынЫЦ
Интернет челтэрендэ httр://аtпча.tаtаrstап.ru веб -,адресы буенча haM Татарстан
Республикасы хокукый мэгълyматыныц расми порталында : рrачо.tаtаrstап.ru веб

- адресы буенча урнаштырырга. {j::-::*ъ

З. Олеге карарныц yтэлешен

Отнэ муниципаль районы
Тубэн Кеек авыл башлыгы Ф.Т. Мехэммэтгалиев

калдырам.


