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Лениногорск шәһәр Советыньщ 2019 елның 23
октябрендәге 208 номерлы карары белән расланган
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль
районы
Лениногорск
шәһәре
муниципаль
берәмлегендә
Бюджет процессы
турындагы
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына казначылык хезмәте күрсәтү һәм
казначылык түләүләре системасы өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 2019
елның 27 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Лениногорск
шәһәр Советы КАРАР БИРДЕ:
1.
Лениногорск шәһәр Советының 2019 елның 23 октябрендәге 208 номерлы
карары белән расланган Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль
районы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлегендә Бюджет процессы
турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
а) 29 статьяның 16 пунктының 5 пунктчасы үз көчен югалткан дип танырга;
б) 29 статьяның 4 пунктында «һәм башкарыла» сүзләрен төшереп
калдырырга;
в) 24 статьяның 2 пунктында «һәм башкарыла» сүзләрен төшереп
калдырырга;
г) 29 статьяның 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«7. Гарантның принципалга регресс таләбе хокукын күздә тотмый торган
дәүләт (муниципаль) гарантиясе белән бары тик хуҗалык җәмгыяте йөкләмәләре
генә тәэмин игелә ала, акцияләренең (өлешләренең) 100 проценты тиешле гавамихокукый белемгә (гарантка) ия була), мөлкәте тиешле гавами-хокукый берәмлек

(гарант) милкендэ булган дәүләт (муниципаль) унитар предприятиесе, ә Россия
Федерациясе дәүләт гарантиясенең гарантның принципалга регресс таләбе
хокукын күздә тотмый торган дәүләт корпорациясе яисә Россия Федерациясе
тарафыннан гамәлгә куелган (төзелгән) дәүләт компаниясе йөкләмәләре белән
тәэмин ителергә мөмкин.»;
д) 29 статьяның 11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«11. Кредит (заем, шул исәптән облигация) буенча принципал йөкләмәләрен
үтәүне тәэмин итә торган дәүләт (муниципаль) гарантиясе гарантның алдан язма
ризалыгыннан башка үзгәртелергә мөмкин булган төп йөкләмә шартларын алдан
язма ризалыгыннан башка үзгәрткән һәм (яисә) кредит (займ, шул исәптән
облигацион) акчаларыннан максатсыз файдаланмаган очракта гына Гарант
тарафыннан чакыртып алынырга тиеш., Россия Федерациясе законнары һәм (яисә)
кредит шартнамәсе һәм кредит буенча дәүләт (муниципаль) гарантиясен бирү
турындагы шартнамә нигезендә кредитор тарафыннан кредит акчаларының
максатчан кулланылышын тикшереп тору гамәлгә ашырыла.";
е) 17 статьяның 14 абзацында «средстволарны исәпкә алу буенча» сүзләрен
төшереп калдырырга;
ж) в абзаце 2 пункта 2 статьи 48 слово «касса» сүзен «казначылык» сүзе
белән алыштырырга;
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә, дип
билгеләргә.
3. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районының рәсми интернет
сайтында һәм Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат порталында
(pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплыгымда калдырам.
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