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Турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында бюджет төзелеше һәм
бюджет муниципаль берәмлектә процесс Иске Поповка авыл җирлеге» Баулы
муниципаль районы, Совет карары белән расланган Поповка авыл җирлеге
башлыгы муниципаль район Советының 2019 елның 17 октябрендәге 106
номерлы карары, 5 декабрь 2019 елның 113 номерлы карары, 2020 ел, 13 март,
123 нче карары
22.04.202020 №120-ФЗ «Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм
«Россия Федерациясе Бюджет кодексының аерым нигезләмәләренең гамәлдә
булуын туктатып тору һәм 2020 елда Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетлары үтәлеше үзенчәлекләрен билгеләү турында» Федераль законга
үзгәрешләр кертү турында " 22.04.2020 ел, № 120-ФЗ Федераль закон нигезендә
Поповка авыл җирлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ:
1. Поповка авыл җирлеге "муниципаль берәмлегендә Бюджет төзелеше
һәм бюджет процессы турында Баулы муниципаль районы Поповка авыл
җирлеге Советының 17.10.2009 ел, №106 карары белән расланган Нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында" ( 05.12.2019 ел №113, 13.03.2020 ел, № 123)
түбәндәге үзгәрешләр:
14 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2. Муниципаль гарантия принципал йөкләмәләрен вакытыннан алда
үтәүне, шул исәптән принципалга аларны вакытыннан алда үтәү турында
таләпләрне (Россия Федерациясе Бюджет кодексының 115.1 статьясындагы 4
пунктында күрсәтелгән очрактан тыш) йә принципал йөкләмәләрен үтәү срогы
килеп чыккан (Россия Федерациясе Бюджет кодексының 116 статьясындагы 8
пунктында күрсәтелгән очрактан тыш) тәэмин итми.
14 статьяның 4 пунктында «һәм үтәлә» сүзләрен төшереп калдырырга;

14 статьяның 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«7. Принципалга карата гарантның регресс таләбе хокукын күздә тотмый
торган

муниципаль

гарантия

фәкать

хуҗалык

җәмгыяте

йөкләмәләре

(өлешләре), мөлкәте тиешле гавами-хокукый берәмлек (Гарант) милкендә
булган муниципаль унитар предприятие, ә гарантның принципалга карата
регресс таләбе хокукын күздә тотмаган Россия Федерациясе дәүләт гарантиясе
тарафыннан дәүләт корпорациясе яисә Россия Федерациясе тарафыннан
гамәлгә куелган (төзелгән) дәүләт компаниясе йөкләмәләре белән тәэмин
ителергә мөмкин.»;
14 статьяның 11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«11.

Кредит

(заем,

шул

исәптән

облигация)

буенча

принципал

йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итүче муниципаль Гарант бары тик муниципаль
гарантта күрсәтелгән төп йөкләмә шартларын гарантның алдан язма
ризалыгыннан башка үзгәрткән очракта һәм (яисә) кредит (займ, шул исәптән
облигация) акчаларыннан максатсыз файдаланмаган очракта гына, Россия
Федерациясе законнары һәм (яисә) кредит шартнамәсе һәм кредит буенча
дәүләт (муниципаль) гарантия бирү турында шартнамә нигезендә кредит буенча
дәүләт (муниципаль) гарантиясен бирү турында шартнамә белән тәэмин
ителгән муниципаль гарантия кредит чараларын максатчан куллануны
контрольдә тоту.»;
14 статьяның 16 пунктындагы 5 пунктчасы үз көчен югалткан дип
танырга, 6 пунктчасын 5 пунктчасы дип санарга; 14 статьяның 21 пунктындагы
3

пунктчасына

«(Россия

Федерациясе

Бюджет

кодексының

116

статьясындагы 8 пунктында күрсәтелгән очрактан тыш) " сүзләрен өстәргә)»;
14 статьяның 21 пунктындагы 6 пунктчасында "гарантияне үтәү турында
гарантка таләп)" сүзләреннән соң» Россия Федерациясе Бюджет кодексының
116 статьясындагы 8 пунктында күрсәтелгән очрактан тыш " сүзләрен
өстәргә)»;
14 статьяның 27 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«27. Муниципаль гарантияләр белән тәэмин ителгән кредитлар һәм
кредитлар (шул исәптән облигационные) максатчан булырга тиеш.»;

14 статьяның 28 пунктында кредит (займ) сүзләреннән соң «, шул исәптән
облигацион сүзләрен өстәргә)»; 24 статьяның 2 абзацының гамәлдә булуын
2021 елның 1 гыйнварына кадәр туктатып торырга; 37 статьяның 3 абзацының
гамәлдә булуын 2021 елның 1 гыйнварына кадәр туктатып торырга; 37
статьяның 4 абзацының гамәлдә булуын 2021 елның 1 гыйнварына кадәр
туктатып торырга;
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.
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