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            16 нчы март 2020 ел .              Исергэп авылы                       №120 

 

 

Эш турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

бюджет төзелеше һәм бюджет 

муниципаль берәмлектә процесс 

Иске Исергәп авыл җирлеге» 

Баулы муниципаль районы, 

Исергәп авыл Советы карары белән расланган 

авыл җирлеге башлыгы- 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 ел, 17 октябрь, 103 

нче карары, 

((аның белән. 2009 елның 10 декабрендәге 117 номерлы. 

 

Исергәп авыл җирлеге Советы «Россия Федерациясе Бюджет кодексына 

казначылык хезмәте күрсәтү һәм казначылык түләүләре өлешендә үзгәрешләр 

кертү турында» 27.12.2009 ел, №479-ФЗ Федераль закон нигезендә Исергәп 

авыл җирлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Баулы 

муниципаль районының Исергәп авыл җирлеге Советының 2009 елның 17 

октябрендәге 103 номерлы карары белән расланган Баулы муниципаль 

районының» Исергәп авыл җирлеге "муниципаль берәмлегендә Бюджет 

төзелеше һәм бюджет процессы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

хакында" 2009 ел, 10 декабрь, 107 нче карары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән), түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

12 статьяда ундүртенче абзацта «акчаларны исәпкә алу буенча» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 



28 статьяда беренче абзацта пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп авыл 

җирлеге бюджеты проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү һәм аның үтәлеше 

турында хисап «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Исергәп 

авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Исергәп авыл җирлегендә халык алдында тыңлаулар, җәмәгатьчелек фикер 

алышуларын үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында" карары 

белән расланган авыл җирлеге бюджеты проекты буенча ачык тыңлаулар 

үткәрү һәм аның үтәлеше турындагы хисапны раслау турында " Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге Советы карары»; 

дүртенче абзацта "касса" сүзен «казначейское»сүзенә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында бастырып чыгарырга .http://www pravo.tatarstan.ru) Баулы 

муниципаль районы сайтында. http://www.bavly.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

4. Әлеге карар 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

 

Исергәп Авыл Җирлеге Башлыгы                                   А. Ә. Әһлиуллин 

авыл җирлеге башлыгы 


