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Иске Исаково авыл җирлеге Советының 2019 елның 14 октябрендә кабул
ителгән 346 номерлы «Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы
«Иске Исаково авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең бюджет процессы
турындагы нигезләмәсе хакында»карарына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы «Иске Исаково авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына һәм «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге
131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, бюджеттан тыш законнарга туры килү
максатларында, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Иске
Исаково авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставына таянып, бюджет
законнарына туры килү максатларында,
Иске Исаково авыл җирлеге Советы
Карар итте:
Иске Исаково авыл җирлеге Советының 2019 елның 14 октябрендә кабул
ителгән «Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының «Иске
Исаково авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә бюджет процессы турындагы
нигезләмә турында»гы 36 нчы сессия карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1 статьяда 4:
-9 пунктның 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"6) физик һәм юридик затлар тарафыннан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр өчен
акча, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары керемнәрен
формалаштыру чыганагы булган башка түләүләрне түләү өчен кирәкле
мәгълүматны «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән
тәртип нигезендә, Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш)
бирә;».
- 10 пунктның 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
3) бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын түләү өчен бүлеп бирелгән
ассигнованиеләрне, бюджетның бердәм счетындагы калдыклар белән идарә итү
операцияләреннән тыш, адреслы һәм максатчан характерда куллануны тәэмин
итә;».
- 11 пунктның 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
- 2) җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының бюджетка керүенең
тулылыгын һәм үз вакытында булуын, бюджетның бердәм счетында калган акчалар
белән идарә итү операцияләреннән тыш, контрольдә тотуны гамәлгә ашыра;».

1.2. 6 статьяда:
- 4 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«4. Җирлек советының җирлек бюджеты керемнәренең гомуми күләмен үзгәртүгә
китерә торган һәм җирлек советының чираттагы сессиясендә каралуга җирлек
бюджеты турындагы карар проектын керткәннән соң кабул ителгән карары
агымдагы финанс елына һәм план чорына җирлек бюджетына үзгәрешләр
керткәндә Чираттагы финанс елында исәпкә алына.».
1.3. 7 статьяда:
- 3 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«3. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә (эшләр башкаруга) бюджет
ассигнованиеләренә ассигнованиеләр керә.:
1) казна учреждениеләре функцияләрен үтәүне тәэмин итү, шул исәптән
физик һәм (яки) юридик затларга муниципаль хезмәтләр күрсәтү (эшләр башкару)
буенча да;
2) бюджет һәм автоном учреждениеләргә субсидияләр бирү, алар
тарафыннан муниципаль йөкләмә үтәлешен финанс ягыннан тәэмин итүгә
субсидияләр бирү (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә);
3) муниципаль учреждениеләр булмаган коммерциячел булмаган
оешмаларга, шул исәптән күрсәтелгән оешмалар тарафыннан физик һәм (яки)
юридик затларга муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә (эшләр башкаруга) шартнамәләр
(килешүләр) нигезендә субсидияләр бирү;
4) социаль өлкәдә муниципаль хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль социаль
заказны үтәүне финанс ягыннан тәэмин итү максатларында юридик затларга,
шәхси эшмәкәрләргә, шулай ук физик затларга - товар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр
җитештерүчеләргә субсидияләр бирү;;
5) муниципаль милек объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә
ашыру;
6) муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү (казна учреждениесе функцияләрен үтәүне тәэмин итү өчен
бюджет ассигнованиеләреннән һәм муниципаль казна учреждениеләре
объектларына
бюджет
инвестицияләрен
гамәлгә
ашыруга
бюджет
ассигнованиеләреннән тыш).».
1.4. 28 статьяда:
28 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«27. Муниципаль гарантияләр белән тәэмин ителгән кредитлар һәм
кредитлар максатчан булырга тиеш. Кредит (заем, облигациядән тыш) буенча
принципал йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итүче муниципаль гарантия кредит
килешүендә (займ килешүендә) һәм (яисә) күрсәтелгән муниципаль гарантияне
кредитор (заемчы) йөкләмәләрен бирү турындагы шартнамәдә үз ягыннан
күрсәтелгән кредит (займ) акчаларының максатчан кулланылышын тикшереп тору
шарты белән бирелә.».
1.5. 32 статьяда:
- 2 пунктны түбәндәге эчтәлекле яңа пункт белән тулыландырырга::
7) Россия Федерациясенең милли үсеш максатларын һәм аларга
ирешү буенча гавами хакимият органнары эшчәнлегенең юнәлешләрен билгели
торган документлар.».
1.6. 45 статьяда:
- 1 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Казна учреждениесенең бюджет сметасы, бюджет акчаларын баш
бүлүченең бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы әлеге
орган җитәкчесе яисә Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә
әлеге орган исеменнән эш итәргә вәкаләтле бүтән зат тарафыннан раслана.».

2.
Әлеге карар Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль
районының «Иске Исаково авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге уставында
билгеләнгән тәртиптә үз көченә керә һәм басылып чыгарга тиеш.
3.
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

«Иске Исаково авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башлыгы
Э. М. Кәримова

