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Тубал Кеек авыл х{ирлеге советыныц 2019 елныц l1 ноябрендаге
104 riомерлы карары белан расланган О'Тубон Кеек авыл lцирлеге''
муниципаль беромлегенда Бюджет тезелеше haM бюджет процессы турындагы
нигезлама"гэ узгарешлар hэм естэмэлор kepTy хакында

россия Федерациясе Бюджет кодексына yзгарешлэр kepyнe hэм Россия
Федерациясе Бюджет кодексыныц аерым нигезламэлэренец гамэлдэн чыryын исэпкэ
алып, отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек авыл цирлеге Уставына таянып, Татарстан
республикасы отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек авыл )цирлеге Советы карар кылды:
1. Тубон Кеек авыл щирлеге Советыныц 2019 елныц 11 ноябрендэге'104 номерлы
карары белэн расланган <Тубэн Кеек авыл цирлеге)) муниципаль берэмлегендэ Бюджеf
тозелеше hэм бюджет процессы турындагы нигезлема"ге кушымта нигезендэ yзгэрешлер

2, олеге

карарнЫ отна муниципаль районыныц http://atnya.tatarstan.rui
рэсми
сайтында, Татарстан Республикасы хокукый мэгълyматыныц Йttр:/iрrачо.tаtаrstап.rч
рэсми порталында игьлан итарга.
3._олеге карар расми равештэ халыкка щиткерелгэннэн соц yз коченэ керэ.
3.1. КараРга кушыМтаныЦ 1 пункты 2О22 елныц 1 гыйнварыннан
Yз коченэ керэ,
4. олеге карарныц yталешен контрольда тотуны yз остемэ алам.
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Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль
районы Тубэн Кеек авыл жирлеге Советыныц
2021 елныц 06 декабрендэге 33 нче номерлы
карарына кушымта
2019 елныЦ 11 ноябрендеге 104 номерлы Тубен Коек авыл щирлеге Советы карары
белэн расланган <<Тубен Кеек авыл щирлегеD муниципаль.берамлегендэ Бюджет
тозелеше haM бюджет процеGGы турындагы нигезлэмо"ге узгэрешлар haM

естамалер.

1. 32 Gтатьяныц 2 елешендеге 2 Абзац:
а) тубэндеге эчтэлекле икенче абзацны остарга:

"- Россия Федерациясе Милли yсешенец максатларын haM аларга ирешy буенча ачык

хаки м ият орган нары

эшчанлегенец юнэлешларен билгел и торган документлар; ";
б) икенче - дyртенче абзацларны еченче - бишенче абзацлар дип санарга;

2. 27 статьяньlц 27 пунктын тубандегеча тулыландырырга:
"Кредит (займ) буенча принципал йекламэлэрен YтэYне тээмиН ита торган муниципалЁ
гарантиЯ кредит килешYендэ (займ килешуендэ) heM (яисэ) кYрсетелгэн муниципаль
гарантияне кредитор (заемчы) йеклэмалерен бирy турындагы шартнамэда yз ягыннан
кyрсателген кредит (займ) акчаларын максатчан файдалануны тикшереп тору шарты белэн
бирелэ.";

