
Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

КАРАРЫ 
  

2018 елның 16 апреленнән                                                                 № 131 
 

 

2017 елның 11нче декабрендәге “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының 2018 елга һәм 2019 һәм 2020  

еллар план чорына бюджеты турында”гы 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советы карарының 

115нче номерына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында 

(2018 елның 19 февралендәге 129 номерлы карары 

редакциясендә) 

 

2018 елның 24 февралендәге 2-ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорына 

бюджеты турында”гы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү 

турында”гы, 2018 елның 12нче мартындагы 526-р номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, 2018 елның 17нче гыйнварындагы 03-16/218 номерлы “Юл хәрәкәте 

оешмаларының комплекслы схемаларын буенча сату килештерү турында”гы һәм 

2018 елның 7нче мартындагы 03-16/1194 номерлы “Юл хәрәкәте иминлеге буенча 

исемлек бирү турында”гы Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы Министрлыгы хаты нигезендә, шулай ук муниципаль районы Уставының 

92нче  маддәсе һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы кагыйдәләр белән килешеп, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы КАРАР КЫЛДЫ: 

 
1 Маддә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2017 

елның 11нче декабрендәге “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының 2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты турында”гы 

115 номерлы карарына (2018нче елның 19нчы февралендәге 129 номерлы карар 

Редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.2. 1 Маддәсендә: 

ә) 1.1.пунктында “389453,98” саннарын “399262,0” саннары белән 

алыштырырга; 

б) 1.2. пунктында “389453,98” саннарын “406536,54” саннары белән 

алыштырырга;  

в) 1.3. пунктында “0” санын “7274,54” саны белән алыштырырга; 

1.2. 12маддәсендә: 

а) 1 пунктын түбәндәге эчтәлекле дүртенче абзац белән тулыландырырга “ - 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына җирлекләр 

бюджетларыннан күчерелергә тиешле мәдәният учреждениеләре тотуга 2018 елга 

2417,6 мең сум, 2019 елга 2309,7 мең сум һәм 2020 елга 2329,4 мең сум күләмендә 

әлеге Карарга 17нче номерлы кушымта нигезендә; 

б) 2 пунктын төшереп калдырырга; 

1.3. 13 маддәдә: 

- икенче абзацта “246445,78” саннарын “256011,3” саннары белән 

алыштырырга; 

1.4. 14 маддәдә: 

- беренче абзацта “12900,0” саннарын “17526,24” саннары белән алыштырырга; 

1.5. Карарны түбәндәге эчтәлекле 14.1 маддәсе белән тулыландырырга: 

- “14.1 Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында, әлеге карарга 20 

номерлы кушымта нигезендә, 2018 елда 343,61 мең сум күләмендә башка 

дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән муниципаль берәмлекләр бюджетларына өстәмә чыгымнарны 

компенсацияләү өчен бирелгән бюджетара трансфертларны расларга; 

1.6. 2017 елның 11нче декабрендәге Муниципаль район Советының 115 

номерлы карарына 1,3,7,9,17,18,20 кушымталарын әлеге Карарга 1-7нче кушымта 

редакциясендә имлаларга; 

2. Әлеге карар “Волжские зори” һәм “Идел таңнары” газетасында рәсми 

басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны муниципаль район Советының 

бюджет, салымнар һәм финанслар буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 
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