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ТАТАРСТАН РВСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ IИУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
(БЭТКЕ АВЫЛ )IdИРЛЕГЕ>
МУНИЦИПАЛЬ БЕРаМЛЕГЕ СОВЕТЫ

i

,l
lt]ll

,l]]i

]l

]l

il,ш

кАрАр
<<28>>

jю 1зl5

октябрь 202| ел

Туfrirй муниципаль районы <<Батке авыл я{ирлеге> муниципаль берамлеге
, Советыныц 2020 елныц б декабрецдоге <<202l елга, 2022 haM 2023 еллар
плаЕы чорына Батке авыл 2л{ирлеге бюджеты турында>> 6/1номерлы
tl
карарына yзгорешлар
hoM естомалор кертy хакыцда
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Россия Федерацияае Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет
кодексы нигезенде hэм Тукай муницип€Lль районы <<Бэтке авыл х{ирлеге)
мунициlrаль берамлеге Советыныц 2020 елЕыц б декабрендаге <<202| елга, 2022
heM 202З еллар планы чорына Батке авыл жирлеге бюджеты турындa> 6/1
номерлы карарына yзгерешлар hoM остэмэлэр KepTy хакында) мэгълyматны
тыцлап, муниципалъ берамлек Советы
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КАРАР БИРЩЕ:

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Ботке

авыл

х(ирлеге Советыныц 2020 елныц б декабрендэге <<Бэтке авыл х(ирлегенец 2021r,
елга, 2022 hем 202З еллар план чорына бюджеты турында " гы 6/1 нойерлы

r

карарына (Тукай мунициrталь районы Бэтке авыл п{ирлеге Советыныц
116.06.2020 ел, JЪ11/2 карарлары белан аца кертелгэн yзгэрешлэрне исэпкэ
алып) тубэндэге yзгэрешлэрне кертергэ:

- 1

статья

- 1

статья

1 пункт 1

пунктчада

саннарын

<<20895,42>>

1 пункт 2

пунктчада (140б2,88) саннарын

<<23З78,З0>>

саннарына ыIыштырырга,

<<140З2,З4>>

саннарына аJIыштырырга,
- 1 статья 1 пункт З пунктчада (30,54>) саннарын <<24В2,В8>) саннарына
.шыштырырга.
2. Тукай муниципаль районы <<Бэтке авыл я{ирлеге)) муниципапь
берэмлеге Советыныц 2020 елныц б декабрендаге <<202| елга, 2022 hем 202З
еллар планы чорына Бэтке авыл х(ирлеге бюджеты турында) бlI номерлы
карарына |,З,7,9, l l кушымталарны яца редакциядэ бэян итэрга.
З.. Олеге карарны Бэтке авыл х(ирлегенец мэьлyмат стендларда
халыкка х{иткерерге.
'урнаштырып
4. Олеге карарны Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында (авыл
хtирлекларе> булегендэ haM Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэьлyмат
цорт.tлында урнаштырырга.
соц законлы
5. Олеге карар ресми р
коченэ керэ.
,jl
Бэтке авыл я(ирлеге Башлыгы,
jйfiя
В.А. Валиева
совет Рэисе
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