
 
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  
Вахит авыл җирлеге Советы 

 
 

Вахит авылы                                    № 155     «02»  марта 2020 ел 
 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Вахит ав 
ыл җирлегенең бюджет төзелеше һәм 
бюджет процессы турындагы нигезләмәне 
раслау хакында 
 

 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә һәм Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Вахит авыл җирлегенең бюджет корылышын һәм бюджет 
процессын Россия Федерациясенең гамәлдәге бюджет законнарына туры китерү 
максатында, 
 

Вахит авыл җирлеге Советы карар итте: 
 
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Вахит авыл җирлегенең 

бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы нигезләмәне әлеге карарга 
кушымта нигезендә яңа редакциядә расларга. 

2. Үз көчен югалткан дип танырга: 
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Вахит авыл җирлеге 

Советының 2010 елның  15.10.2010 №7 номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турында»  карары; 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл җирлеге Советының  «15» 10 2010 ел 
№ 7 «15» 10. 2010 №7карарлары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Вахит авыл жирлеге Советының «Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы 
нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында " турында карары. 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советының 2010 елның 15.10. № 
7номерлы карары белән расланган,  "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары (2010 елның 15 октябре № 7номерлы, 2011 елның 
31 октябре № 28 номерлы карарлар редакциясендә) 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 15 октябре №7 
номерлы карары белән расланган, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында" Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары (2010 елның 15 октябре № 7 номерлы, 2011 елның 
15 октябре № 28 номерлы, 2013 елның 29 ноябре № 77 номерлы  карарлар 
редакциясендә) турында карары. 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 15 октябре № 7 
номерлы карары белән расланган, "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары (2010 елның 15 октябре № 7 номерлы, 2011 елның 
31.10. № 28 номерлы, 2013 елның 29.11. № 77 номерлы, 2014 елның 21 июль № 105 
номерлы   карарлар редакциясендә). 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 28.10 № 9 
номерлы карары белән расланган, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 



районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы  (2010 елның 15.11. № 7 номерлы, 2011 елның 31.10. № 28 
номерлы, 2013 елның 29.11.№ 77 номерлы, 2014 елның 21.07. № 105номерлы   
карарлар редакциясендә) һәм  2015 елның 28.10.№ 9 номерлы “2016 елга Азнакай 
муниципаль районы Вахит авыл җирлеге бюджеты проектын төзү һәм раслау 
үзенчәлекләре» карарлары. 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 15.11. № 7 
номерлы карары белән расланган, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында" Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары  (2010 елның 15.11. № 7 номерлы, 2011 елның 
31.10. № 28 номерлы, 2013 елның 29.11. № 77 номерлы, 2014 елның 21.07 № 105 
номерлы, 2015 елның 28.10. № 9 номерлы, 2017 елның 27.06. № 53 номерлы   
карарлар редакциясендә). 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 15.11. № 7 
номерлы карары белән расланган, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары  (2010 елның 15.11. № 7 номерлы, 2011 елның 
31.10 № 28 номерлы, 2013 елның 29.11. № 77 номерлы, 2014 елның 21.07. № 105 
номерлы, 2015 елның 28.10. № 9  номерлы, 2017 елның 27.06. № 53 номерлы   
карарлар редакциясендә). 

-Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 15.11. № 7 
номерлы карары белән расланган, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары  (2010 елның 15.11 № 7 номерлы, 2011 елның 
31.10. № 28 номерлы, 2013 елның 29.11. № 77номерлы, 2014 елның 21.07. № 105 
номерлы, 2015 елның 28.10. № 9 номерлы, 2017 елның 27.06. № 53 номерлы, 2019 
елның 05.09. № 139 номерлы   карарлар редакциясендә). 

- Азнакай муниципаль районы Вахит авыл Советның 2010 елның 15.10. № 7 
номерлы карары белән расланган, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Вахит авыл җирлегенең бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр кертү хакында " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Вахит авыл җирлеге Советы карары  (2010 елның 15.10. № 7 номерлы, 2011 елның  
31.10. № 28 номерлы, 2013 елның 29.11. № 77 номерлы, 2014 елның 21.07. № 105 
номерлы, 2015 елның 28.10.№ 9 номерлы, 2017 елның 17.11. № 70 номерлы, 2019 
елның 05.09. № 139 номерлы   карарлар редакциясендә). 

2. Әлеге карарны  "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында" түбәндәге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә: 
http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының «Интернет» мәгълүмати-
коммуникацион челтәрендә түбәндәге  веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Азнакай районы Вахит авыл җирлеге Советының бюджет, финанс, салымнар һәм 
икътисад мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 
 
 

 
Рәис       Бохарова И.Б. 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/

