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«Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы «Баек авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ бюджет тезелеше Ьэм бюджет
процессы турындагы Нигезлэмо хакында» Меслим муниципаль районы
Баек авыл жирлеге Советынын 2020 елнын 16 декабрендэге 8 номерлы
карарына узгэрешлэр керту турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ, Меслим муниципаль
районы Баек авыл жирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:
1. «Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы «Баек авыл
Жирлеге» муниципаль берэмлегендэ бюджет тезелеше Ьэм бюджет
процессы турындагы Нигезлэмэ хакында» Меслим муниципаль районы
Баек авыл жирлеге Советынын 2020 елнын 16 декабрендзге 8 номерлы
карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1.1. 51 статьяны тубэндэгечэ бэян итэргэ:
«51 статья. Финанслауныц иц чик кулэмнэре
1. Финанс органы билгелэгэн очракта Ьэм тэртиптэ, чыгымнар буенча
бюджетны утэуне оештырганда, агымдагы финанс елыныц тиешле чорында
акчалата йеклэмэлэр ечен тулэунен иц чик кулэмен (финанслауныц иц чик
кулэмнэре) бюджет акчаларын баш булучелэргэ, булучелэргэ Ьэм алучыларга
раслау Ьэм житкеру карала ала.
2. Финанслауныц иц чик кулэмнэре, тулаем алганда, бюджет акчаларын
баш булучегэ, булучегэ Ьэм алучыга карата, бюджет акчаларын баш
булучелэргэ, булучелэргэ Ьэм алучыларга финанслау ечен гаризалар
нигезендэ, ай саен яки квартал саен, яисэ агымдагы финанс елы башыннан
арта бара торган нэтижэ белэн билгелэнэ.»
1.2. 50 статьяныц 2 абзацын тубэндэге редакциядэ бирергэ:
«Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджет
ассигнованиелэре исэбеннэн утэлергэ тиешле акчалата йеклэмэлэр ечен
тулэуне санкциялэу финанс органы тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ
гамэлгэ ашырыла.»
1.3. 49 статьяныц 2 пунктындагы 3 абзацны тубэндэгечэ бэян итэргэ:
«Житэкчесе казна учреждениесенец бюджет сметасын раслау тэртибе
нигезендэ аны раслау хокукына ия булган бюджет сметасы курсэткечлэре,
чыгымнар терлэре элементлары (теркемчэлэре Ьэм элементлары) кодлары
буенча бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ, шулай ук бюджет
йеклэмэлэренец житкерелгэн лимитлары чиклэрендэ дэулэт идарэсе
секторыныц операциялэр классификациясенен тиешле теркемнэренен

(маддэлэренец) статьялары (кучермэлэре) кодлары буенча естэмэ рэвештэ
детальлэштерелергэ мемкин.»
1.4. 48 статьяныц 3 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Бюджет язмаларын тезу Ьэм алып бару тэртибе бюджет акчаларын
баш булученец (булученец) чыгымнар терлэре торкемчэлэре (торкемчэлэре
Ьэм элементлары) буенча расланучы бюджет йеклэмэлэре лимитларын
детальлэштеруне гамэлгэ ашыру хокукын яисэ бурычын билгелэргэ
мемкин.»
1.5. 48 статьяныц 2 пунктындагы 2 абзацны тубэндэгечэ бэян итэргэ:
«Бюджет йеклэмэлэре чыгымнары Ьэм лимитлары буенча бюджет
язмасы курсэткечлэре, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 190 Ьэм 191
статьяларында каралган очраклардан тыш, чираттагы финанс елы башына
кадэр ведомство карамагындагы бюджет акчаларын алучылар Ьэм
булучелэргэ житкерелэ.»
1.6. 46 статьяныц 6 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«-артык тулэнгэн яки артык алынган салым, жыемнар Ьэм башка
тулэулэр суммаларын кире кайтару (зачет, тегэллэштеру) ечен кирэкле артык
буленгэн суммаларны, акчаларны, шулай ук мондый кире кайтаруны уз
вакытында башкармаган ечен процентлар суммасын Ьэм артык тулэттерелгэн
суммаларга исэплэнгэн процентлар суммасын Федераль казначылык
тарафыннан керемнэрне исэпкэ алу Ьэм аларны Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетлары арасында булу ечен билгелэнгэн тиешле
бюджетларныц бердэм счетларына, Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ кучеру»;
1.7. 46 статьяныц 2 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы
бюджеты турындагы закон (карар) Ьэм Татарстан Республикасыныц башка
законнары Ьэм РФ Бюджет кодексы нигезлэмэлэре нигезендэ кабул ителгэн
муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнгэн агымдагы финанс елында
гамэлдэ булган нормативлар буенча буленэ торган Россия Федерациясе
бюджет системасына салымнар, жыемнар Ьэм башка керемнэр булудэн
бюджетка керулэрне Ьэм башка кертемнэрне исэпкэ алу Ьэм булу буенча
операциялэрне гамэлгэ ашыру Ьэм чагылдыру ечен казначылык
счетларыннан Россия Федерациясе бюджет системасына кучеру».
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц
рэсми порталында http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча бастырып чыгарырга
Ьэм Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Баек авыл жирлеге
территориясендэ урнашкан махсус мэгълумат стендларында урнаштыру юлы
белэн халыкка житкерергэ.
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Баек авыл жирлеге башлы

М.Ф. Фахерлегаянов

