
Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль район Советы 

 

КАРАР№XXXII-3 

 

Балык  Бистәсе штп.                                                                               24 июль   2018 ел                     

 
Татарстан  Республикасы  Балык Бистәсе 

муниципаль район Советының 2017 елның 

13 декабрендәге   “2018 елга  һәм  2019  һәм 

2020    еллар     планы     чорына   Татарстан 

Республикасы  Балык Бистәсемуниципаль 

районының бюджеты  хакында”гы  XXIV-

2 номерлы     карарына     үзгәрешләр     

кертү турында 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 83, 142.4 маддәләре, 2003 елның  

6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне  оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы  131-ФЗ номерлы  Федераль законның 35 маддәсе,  

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.12 маддәсе,Татарстан  

Республикасы  Балык Бистәсемуниципаль районы Уставының 30 маддәсенә туры 

китереп, Татарстан  Республикасы  Балык Бистәсемуниципаль район Советы КАРАР 

БИРӘ: 

1.Татарстан  Республикасы  Балык Бистәсемуниципаль район Советының 2017 

елның 13 декабрендәге   “2018 елга  һәм  2019  һәм  2020 елларның  план чорына  

Татарстан  Республикасы  Балык Бистәсемуниципаль районының бюджеты  

хакында”гы XXIV-2 номерлы карарына (Татарстан  Республикасы  Балык 

Бистәсемуниципаль район Советының 2018 елның 12 апрелендәге  XXX-2 номерлы 

карары белән кертелгән үзгәрешләр белән)  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1)1 маддәдә: 

1 өлешнең 2 пунктында “629403,93” цифрларын“638330,53” цифрлары белән 

алмаштырырга; 

1 өлешнең 3 пунктында“6608,00” цифрларын“15534,6” цифрлары белән 

алмаштырырга; 

1.2) 6 номерлы  кушымтада1 таблицада 

“2018 елга бюджет чыгымнары классификациясендә Балык Бистәсемуниципаль 

районы  бюджет ассигнованиеләренчыгымнар төрләренең бүлекләре,  бүлекчәләр, 

максатчан маддәләр, төркемнәре (төркемнәр һәм төркемчәләре) буенча бүлү”: 

1.2.1) “Гомумдәүләт мәсьәләләре” юлының “Сумма” графасында “36651,28” 

цифрларын “40949,88” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.2)” Россия  Федерациясе Хөкүмәте, Россия  Федерациясе субъектлары 

дәүләт хакимиятенең югары, җирле хакимиятләрнең  башкарма органнарының  үз 

эшләрен башкаруы ”  юлында “Сумма” графасында “14240,80” цифрларын “15075,90” 

цифрларына алмаштырырга; 



1.2.3)”Башкарма комитет аппаратын тотуга чыгымнар” юлындагы “Сумма” 

графасында “13974,90” цифрларын “14810,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.4)  “Үзәк аппарат” юлындагы “Сумма” графасында “13709,00” цифрларын 

“14544,10” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.5)  “Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “3469,00” цифрларын “4304,10” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.2.6) “Башка гомумдәүләт мәсьәләләре” юлында “Сумма” графасындагы 

“8279,68” цифрларын “11743,18” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.7) ”Гомумдәүләт идарәсе белән бәйле дәүләт  функцияләрен тормышка 

ашыру”юлында  “Сумма” графасында “2802,20” цифрларын  “6265,7” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.2.8) “Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү” юлында “Сумма” графасында 

“2802,20” цифрларын  “4602,20” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.9) “Дәүләт (муниципаль) органнары,  казна учреждениеләре, дәүләт  

бюджеттан тыш фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен  тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары” юлында “Сумма” графасында “300,00” 

цифрларын “600,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.10)”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “2500,00” цифрларын 

“4000,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.11)”Гомумдәүләт мәсьәләләре” бүлегенең “Исем” графасында “Мәдәният 

учреждениеләре һәм мәдәният һәм кинематография өлкәсендәге чаралар” дигән юлга 

кадәр “Россия Федерациясе бюджет системасының башка бюджетларына күчерү”  

дигән юлны өстәргә: 

-“Рз”графасында “01” цифрларын өстәргә; 

-“ПР”графасында “13” цифрларын өстәргә; 

- “ЦСР”графасында“9900025151” цифрларын өстәргә; 

- “ВР”графасында “500” цифрларын өстәргә; 

- “Сумма”графасында “1663,50” цифрларын өстәргә; 

1.2.12) “Милли икътисад” юлында “Сумма” графасында  “22425,70” цифрларын 

“23666,10” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.13) “Юл хуҗалыгы (юл фондлары) юлында  “Сумма” графасында 

“16607,40” цифрларын  “17847,80” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.14) “Юл эшләре программасы” юлында “Сумма” графасында 

“16607,40”цифрларын “17847,80”цифрларына алмаштырырга; 

1.2.15) )”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “16607,40” цифрларын 

“17847,80” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.16) “Мәгариф” юлында “Сумма” графасында “426879,65”цифрларын 

“429230,05”цифрларына алмаштырырга; 

1.2.17)”Мәктәпкәчә белем бирү”юлында “Сумма” графасында “70807,00” 

цифрларын “71934,50” цифрларына алмаштырырга; 



1.2.18) “Ведомство карамагындагы учреждениеләрнең эшчәнлеген тәэмин итү” 

юлында  “Сумма” графасында “7235,00” цифрларын “8362,50” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.2.19) “Бюджеттагы, автономияле учреждениеләргә һәм башка коммерцияле 

булмаган оешмаларга субсидияләр бирү” юлында  “Сумма” графасында “7235,00” 

цифрларын “8362,50” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.20)”Гомуми белем бирү” юлында “Сумма” графасында 

“306044,45”цифрларын “306726,35”цифрларына алмаштырырга; 

1.2.21) “Ведомство карамагындагы учреждениеләрнең  эшчәнлеген тәэмин итү” 

юлында “Сумма” графасында  “14579,85” цифрларын “15261,75” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.2.22) “Бюджеттагы, автономияле учреждениеләргә һәм башка коммерцияле 

булмаган оешмаларга субсидияләр бирү” юлында  “Сумма” графасында “14579,85” 

цифрларын “15261,75” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.23)”Балалар белән мәктәптән тыш эшләү учреждениеләре”юлында “Сумма” 

графасында “34425,00” цифрларын “34749,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.24)”Өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы күп 

профильле өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү” юлында “Сумма” графасында 

“15300,00” цифрларын “15624,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.25) ) “Бюджеттагы, автономияле учреждениеләргә һәм башка коммерцияле 

булмаган оешмаларга субсидияләр бирү” юлында  “Сумма” графасында “15300,00” 

цифрларын “15624,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.26) “Яшьләр сәясәте һәм балаларны сәламәтләндерү” юлында “Сумма” 

графасында “982,70” цифрларын “1102,70” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.27) “Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү” юлында “Сумма” 

графасында “425,00” цифрларын “545,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.28) )”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “425,00” цифрларын “545,00” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.2.29) “Белем бирү өлкәсендәге башка мәсьәләләр” юлында “Сумма” 

графасында “14620,50” цифрларын “14716,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.30)  ”Белем бирү оешмаларының эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар, уку-

укыту-методика кабинетлары, мәктәпара уку-укыту-җитештерү  комбинатлары, 

логопедия пунктлары” юлында “Сумма” графасында “10297,30” цифрларын 

“10393,40” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.31)”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “2250,00” цифрларын 

“2346,10” цифрларына алмаштырырга; 

1.2.32) “Социальсәясәт” юлында “Сумма” графасында “8602,30”цифрларын 

“9639,50”цифрларына алмаштырырга; 

1.2.33) “Социаль  тәэминат һәм халыкка башка түләүләр” юлында “Сумма” 

графасында “302,20” цифрларын “1339,40” цифрларына алмаштыру; 

1.2.34)”Барысы чыгымнар” юлында “Сумма” графасында 

“629403,93”цифрларын “638330,53”цифрларына алмаштырырга; 



1.3) 7 номерлы кушымтаның “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципальрайонының 2018 елга бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасы”исемле 1 таблицасында: 

1.3.1)”Балык Бистәсе муниципальрайоны Башкарма комитеты”юлында  

“Сумма” графасында “43445,58”цифрларын “47021,08” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.2) “Гомумдәүләт мәсьәләләре” юлында “Сумма” графасында  

“19745,58”цифрларын “20580,68”цифрларына алмаштырырга; 

1.3.3) “Россия  Федерациясе Хөкүмәте, Россия  Федерациясе субъектлары 

дәүләт хакимиятенең югары, җирле хакимиятләрнең  башкарма органнарының  үз 

эшләрен башкаруы ”  юлында “Сумма” графасында “10709,00” цифрларын  “11544,10 

“ цифрларына алмаштырырга; 

1.3.4) “Үзәкаппарат” юлында “Сумма” графасында  

“10709,00”цифрларын“11544,10”цифрларына алмаштырырга; 

1.3.5)”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “3259,00” цифрларын “4094,10” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.6)”Гомумдәүләт идарәсе белән бәйле дәүләт  функцияләрен тормышка 

ашыру”юлында  “Сумма” графасында “2500,00” цифрларын  “4000,00” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.3.7)“Дәүләтнең башка йөкләмәләрен үтәү” юлында “Сумма” графасында 

“2500,00” цифрларын  “4000,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.8) ”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт күрсәтүләр 

сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “2500,00” цифрларын “4000,00” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.9)”Юл хуҗалыгы (юллар фонды)” юлында “Сумма” графасында “16607,40” 

цифрларын  “17847,80” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.10) “Юл хуҗалыгы” юлында “Сумма” графасында “16607,40” 

цифларын“17847,80” цифларына алмаштырырга; 

1.3.11)”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “16607,40” цифрларын 

“17847,80” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.12)” МКУ “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

муниципаль заказ хезмәте” юлында “Сумма” графасында  “300,00”цифрларын 

“600,00”цифрларына алмаштырырга; 

1.3.13) “МКУ “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

мәгариф бүлеге” юлында “Сумма” графасында “423887,95” цифрларын  “426118,35” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.14) “Мәктәпкәчә белем бирү” юлында  “Сумма” графасында “70807,00” 

цифрларын “71934,50” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.15) “Ведомство карамагындагы учреждениеләрнең  эшчәнлеген тәэмин итү” 

юлында “Сумма” графасында  “7235,00” цифрларын “8362,50” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.3.16)“Бюджеттагы, автономияле учреждениеләргә һәм башка коммерцияле 

булмаган оешмаларга субсидияләр бирү” юлында  “Сумма” графасында “7235,00” 

цифрларын “8362,50” цифрларына алмаштырырга; 



1.3.17) ”Гомуми белем бирү” юлында “Сумма” графасында 

“306044,45”цифрларын “306726,35”цифрларына алмаштырырга; 

1.3.18) “Ведомство карамагындагы учреждениеләрнең  эшчәнлеген тәэмин итү” 

юлында “Сумма” графасында  “14579,85” цифрларын “15261,75” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.3.19) “Бюджеттагы, автономияле учреждениеләргә һәм башка коммерцияле 

булмаган оешмаларга субсидияләр бирү” юлында  “Сумма” графасында “14579,85” 

цифрларын “15261,75” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.20)”Балалар белән мәктәптән тыш эшләү учреждениеләре”юлында “Сумма” 

графасында “22800,00” цифрларын “23124,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.21) ”Өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы күп 

профильле өстәмә белем бирү оешмаларын үстерү” юлында “Сумма” графасында 

“15300,00” цифрларын “15624,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.22)  “Бюджеттагы, автономияле учреждениеләргә һәм башка коммерцияле 

булмаган оешмаларга субсидияләр бирү” юлында  “Сумма” графасында “15300,00” 

цифрларын “15624,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.23) “Белем бирү өлкәсендәге башка мәсьәләләр” юлында “Сумма” 

графасында “14070,50” цифрларын “14166,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.24)”Белем бирү оешмаларының эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар, уку-

укыту-методика кабинетлары, мәктәпара уку-укыту-җитештерү  комбинатлары, 

логопедия пунктлары” юлында “Сумма” графасында “9797,30” цифрларын “9893,40” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.25) ”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “2200” цифрларын “2296,10” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.26)  “МКУ “Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының  

яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм буенча бүлеге” юлында “Сумма” графасында 

“14843,10”цифрларын “14963,10” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.27) “Яшьләр сәясәте һәм балаларны сәламәтләндерү” юлында “Сумма” 

графасында “982,70” цифрларын “1102,70” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.28) “Балалар һәм яшьләр өчен чаралар үткәрү” юлында “Сумма” 

графасында “425,00” цифрларын “545,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.29) ”Дәүләт (муниципаль) хаҗәтләр өчен товарлар, эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Сумма” графасында  “425,00” цифрларын “545,00” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.30) “Балык Бистәсе муниципальрайон  Советы” юлында “Сумма” 

графасында  “5751,70” цифрларын “6788,90”цифрларына алмаштырырга; 

1.3.31)“Балык Бистәсе муниципаль район  Советы” бүлегендә “Исем” 

графасында “Балык Бистәсе муниципаль районы Контроль-хисап   палатасы” дигән 

юлга кадәр юл өстәргә  

-“Рз” графасында  “10” цифрларын өстәргә; 

- “ПР” графасында “01” цифрларын өстәргә; 

- “ЦСР” графасында  “9900049100 “ цифрларын өстәргә; 

- “ВР” графасында “300” цифрларын  өстәргә; 

- “Сумма” графасында “1037,20” цифрларын өстәргә; 



1.3.32) “Балык Бистәсе муниципаль районы  Финанс-бюджет  палатасы”  

юлында  “Сумма” графасында “58183,60” цифрларын  “59847,10” ифрларына 

алмаштырырга; 

1.3.33) “Балык Бистәсе муниципаль районы  Финанс-бюджет  палатасы”  

бүлегендә “Исем” графасында  “Милли оборона” юлына кадәр “Россия Федерациясе 

бюджет системасының башка бюджетларына  күчерү” дигән юлны өстәргә: 

- “Ведомство” графасында “811” цифрларын өстәргә; 

-“Рз” графасында  “01” цифрларын өстәргә; 

-“ПР” графасында “13” цифрларын өстәргә; 

 - “ЦСР” графасында  “9900025151 “ цифрларын өстәргә; 

- “ВР” графасында “500” цифрларын  өстәргә; 

- “Сумма” графасында “1663,50” цифрларын өстәргә; 

1.3.34) “Барысы чыгымнар” юлында “Сумма” графасында  

“629403,93”цифрларын “638330,53”цифрларына алмаштырырга; 

1.4) 13 номерлы кушымтаны  әлеге карарга теркәлгән кушымтага ярашлы 

рәвештә яңа редакциядә бәян итәргә. 

2.Карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы 

буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  Интернет челтәрендәге  “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

 

 
 

Татарстан Республикасы  

Балык  Бистәсе муниципаль  

район Советы рәисе 

урынбасары                                                                                          И.Г.Ибраһимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Балык  Бистәсе муниципаль район 

Советының  “2018 елга  һәм  2019  һәм   

2020 еллар  планы чорына  Татарстан   

Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль 

 районының бюджеты  турында”гы  

карарына 13 номерлы кушымта 

(Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе 

муниципаль район Советының 2018 елның 

24 июлендәгеXXXII-3 номерлы карары 

редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  бюджетыннан 

шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына 

2018 елдагы  өстәмә чыгымнарны компенсацияләүгә  бирелүче 

  башка бюджетара трансфертлар 

 

мең сумнарда. 

 

Җирлекнең исеме Сумма 

Куки ав.җ. 994,10 

Масловка ав.җ. 365,00 

Рус Әшнәге ав.җ. 42,00 

Шомбыт ав.җ. 150,00 

Юлсубино ав.җ. 150,00 

Барлыгы 1701,10 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы   

Финанс-бюджет палатасы 

Рәисе                                                                                                       И.М. Ногманова 

 

 
 


