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КАРАР 
«19» март 2020 ел

РЕШЕНИЕ
№363

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында 
Бюджет процессы турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына казначылык хезмәте күрсәтү һәм 
казначылык түләүләре системасы өлешендә үзгәрешләр кертү турындагы» 2019 
елның 27 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турындагы» 2003 елның 6 
октябрендәге 131-ФЭ номерлы Федераль закон нигезендә, Биектау муниципаль 
районы муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы Советы

1. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында бюджет процессы 
турындагы нигезләмәне раслау турында» Биектау муниципаль районы Советының 
2019 елның 17 апрелендәге 279 номерлы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Биектау муниципаль районында бюджет процессы турындагы 
Нигезләмәгә (Советның 07.08.2019 № 307, 16.10.2019 № 316 карарлары
редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1) 13 статьяның 2 пунктында:
а) 8 пунктчасында «чараларын исәпкә алу буенча» сүзләрен төшереп 

калдырырга;
б) 8 пунктчаның 3 абзацы үз көчен югалткан дип танырга;

2) 28 статьяның 8 пунктында:
а) 1 абзацта «касса кертемнәре» сүзләрен «кертемнәрне» сүзе белән, «касса 

түләүләре» сүзләрен «күчерүләрен» сүзе белән алыштырырга, «Бюджетның бердәм 
счетының фараз торышын билгеләү максатларында, вакытлыча касса өзеклеген һәм 
вакытлыча ирекле чаралар күләмен дә кертеп» сүзләре белән тулыландырырга;

б) 2 абзацны үз көчен югалткан дип танырга;

3) 30 статьяда:
а) 4 пунктта « түләүләр белән һәм» сүзләрен «казначылык түләүләрен башкару 

турында күрсәтмәләр (алга таба - боерык) һәм» сүзләре белән, «түләү документлары 
белән» сүзләрен «боерыклар белән» сүзләре белән алыштырырга;

б) 6 пунктта «түләү документларының» сүзләрен «борыкларның» сүзе белән 
алыштырырга;
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4) 36 статьяның 2 пунктында 2 абзацтагы «касса» сүзен «казначылык» сүзе 
белән алыштырырга;

2. Әлеге карар 2021 нче елның 1 январеннэн үз көченә керә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru), шулай ук Татарстан Республикасының 
муниципаль берәмлекләр порталында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 
челтәрендәге Биектау муниципаль районының рәсми сайтында: һ«р://уу8окауа- 
gora.tatarstan.ru. веб адресы буенча бастырып халыкка җиткерергә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы 
Советының бюджет, финанслар һәм икътисадый сәясәт буенча даими комиссиясенә 
йөкләргә.

Совет рәисе,
Муниципаль район Башлыгы Р.Г.Кәлимуллин
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