
Татарстан Республикасы 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы бюджетының 

2017 ел өчен үтәлеше турында  

 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль 

Законы һәм 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә, шулай ук 2013 елның 18 ноябендәге 201номерлы Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы карары нигезендә 

расланган Кама Тамагы муниципаль районында бюджет төзелеше һәм бюджет 

процессы турындагы нигезләмәдән файдаланып, 2017 елга Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджеты үтәлеше турында Финанс-бюджет палатасы рәисе 

Ногманова Марина Александровна отчѐтын тыңлагач һәм фикер алышкач, Кама 

Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджет 

үтәлеше турындагы 2017 елга факт буенча 457787,5 мең сум күләмендә 

керемнәр һәм 441819,6 мең сум күләмендә чыгымнар булып, керемнәрнең 

чыгымнардан 15967,9 мең сум күләмендә артык булуы турындагы отчѐтны 

расларга һәм түбәндәге күрсәткечләр белән: 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары буенча әлеге Карарга 1нче номерлы кушымта 

нигезендә; 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына 

керемнәр керүенә әлеге Карарга 2,3нче номерлы кушымталар нигезендә; 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

бюджетлары чыгымнары классификациясенең максатчан статьялары һәм 

төрләре, бүлекләре һәм бүлекчәләре буенча, бюджетының чыгымнары буенча 

әлеге Карарга 4нче номерлы кушымта нигезендә; 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетының 

ведомство структурасы буенча әлеге Карарга 5нче номерлы кушымта нигезендә; 

 

максатчан статьялар буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү буенча (Кама 

Тамагы муниципаль районының дәүләт һәм муниципаль программалары һәм 



 

 

эшчәнлекнең программадан тыш юнәлешләре буенча), Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты бюджетлары чыгымнары 

классификациясе чыгымнары, бүлекләре, бүлекчәләре төре төркемнәре буенча 

2017 елга әлеге Карарга 6нчы номерлы кушымта нигезендә. 

 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырып чыгарган көннән үз көченә керә. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгы, Кама Тамагы  

муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                 П. Н. Лоханов 


