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КАРАР 

        Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл 

җирлеге советы утырышы 

 

 2018 елның 14 нче ноябре                                                                               № 52-93 

 

"Чабаксар авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына 

бюджеты турында» 

Чабаксар авыл җирлеге Советы 

 

КАРАР ЧИШӘ: 

 

 1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга Яңа Чишмә 

муниципаль районы Чабаксар авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 

расларга: 

1) Чабаксар  авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 2054,6 мең сум 

булыр дип фаразлана; 

2) Чабаксар авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2054,6 мең сум. 

3) Чабаксар авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум күләмендә. 

1.2.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга, 2020 һәм 2021 

еллар план чорына Зирекле авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2020 елның 1 гыйнварына 

Чабаксар  авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның 

иң югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 

бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга.  

2.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2021 елның 1 гыйнварына 

Чабаксар  авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның 

иң югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 

бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга.  

2.2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2022 елның 1 гыйнварына 

Чабаксар авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның 

иң югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 

бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга. 
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2.3. Чабаксар  авыл җирлегендә 2019 елга бурычның иң чик күләмен 0 мең сум 

күләмендә, 2020 елга 0 мең сум күләмендә, 2021 елга 0 мең сум күләмендә 

билгеләргә. 

 

3.Чабаксар авыл җирлеге бюджетында 2019 елга әлеге карарның 2 нче кушымтасы 

нигезендә, 2020 һәм 2021 нче елларның планлы чорына әлеге карарның 3 нче 

кушымтасы нигезендә фаразлана торган керемнәр күләмен исәпкә алырга. 

 

4. Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 статьясындагы 2 пункты 

нигезендә 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Чабаксар авыл 

җирлегенең бюджет системасы бюджетлары арасында әлеге карарга 4 нче кушымта 

нигезендә керемнәрне бүлү нормативын расларга. 

 

5.Чабаксар авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш администраторлары 

исемлеген әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә расларга. 

         5.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Чабаксар  авыл 

җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исемлеген, әлеге карарга 6 

нчы кушымта нигезендә, Яңа Чишмә муниципаль районы дәүләт хакимияте 

органнары исемлеген раслау турында" 2008 ел, 15 сентябрь, 666 нчы карары. 

 

6.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга Чабаксар авыл 

җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарга 8 нче 

кушымта нигезендә расларга. 

6.1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 

елга, 9 һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, 

чыгымнар төрләре төркемнәре буенча Чабаксар  авыл җирлеге бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен әлеге карарга 10 нчы кушымта нигезендә бүлүне расларга 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексының 4410 статьясы нигезендә, 2019 елда 33,9 мең сум күләмендә, 

2020 елда 73,6 мең сум күләмендә, 2021 елда 0 мең сум 

 

7.1. Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 4410 статьясы нигезендә, 

Чабаксар  авыл җирлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына 

күчерелергә тиешле субсидияләр күләме 2019 елда бер кешегә исәпләгәндә 3 

процент тәшкил итә, 2020 елда -7 процент, 2021 елда - җирле бюджетның исәп-

хисап салым керемнәре арасындагы аерманың 7 проценты (өстәмә норматив 

кертемнәр буенча салым керемнәрен исәпкә алмыйча) бер кешегә карата исәпләп 

чыгарылган салым керемнәре арасындагы аерманың һәм хисап елында бер кешегә 

карата 1,3 тапкыр 

8. Чабаксар авыл җирлеге бюджетында Яңа Чишмә муниципаль районы 

бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертларны исәпкә алырга, шул 

исәптән: 

 



 


