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КАРАР
№ 48

Биектау муниципаль районы Суыксу авыл җирлеге Советының 2021 елның
05 октябрендәге 41 номерлы карары белән расланган Биектау муниципаль
районы Суыксу авыл җирлеге Советының Бюджет процессы турында
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
Россия Федерациясенең Бюджет кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» Федераль закон нигезендә, Биектау муниципаль районы
Суыксу авыл Уставына таянып, Биектау муниципаль районы Советы
КАРАР БИРДЕ:
1. Биектау муниципаль районы Советының 2021 елның 05 октябрендәге 41
номерлы «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Суыксу авыл
җирлеге Советының бюджет процессы турында нигезләмәне раслау хакында»
карары белән расланган нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 5 пунктчаны) 3 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
5) муниципаль берәмлекнең тышкы муниципаль финанс контроле органыҗирлекнең Ревизия комиссиясе (алга таба-контроль-хисап органы);
1.2. 3 статьяга түбәндәге эчтәлекле 10 пункт өстәргә::
10) җирлекнең финанс органы;
1.3. 8 статьяга түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә::
«Җирлекнең контроль-хисап органы вәкаләтләре килешү нигезендә районның
контроль-хисап органына тапшырылырга мөмкин»;
1.4. 18 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 5 статьяның 9
пунктындагы 6 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«18 Статья. Бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру
Бюджет ассигнованиеләрен планлаштыру, Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 1742 статьясында билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып,
муниципаль берәмлекнең финанс органы билгели торган методика нигезендә һәм
тәртиптә гамәлгә ашырыла.»;
1.5. 32 статьяның 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1. Бюджет акчаларын баш бүлүчеләрнең (бүлүчеләрнең) бюджет язмаларын
төзү һәм алып бару тәртибе, аларга үзгәрешләр кертүне дә кертеп, муниципаль
берәмлекнең финанс органы тарафыннан билгеләнә.»;

1.6. 44 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"44 Статья. Муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыручы органнар
1. Муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыралар:
1) контроль-хисап органы;
2) муниципаль берәмлек финанс органының вазыйфаи заты;
2. Контроль-хисап органы тышкы муниципаль финанс контролен гамәлгә
ашыра.
3. Муниципаль берәмлекнең финанс органы вазыйфаи заты Эчке муниципаль
финанс контролен гамәлгә ашыра.»;
1.7. 46 статьяның 2 өлешендәге беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::
«2. Муниципаль берәмлек финанс органының вазыйфаи заты тарафыннан
Эчке муниципаль финанс контроле буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда:»
2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында:
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адрес буенча һәм Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат
рәсми порталы» нда: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга
(халыкка җиткерергә).
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткергәннән) соң үз
көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.
Совет рәисе,
Авыл җирлеге башлыгы

Р.С.Низамиев

