
 

  

 
 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районының бюджеты проекты турында 

 

 

         Югары Ослан муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рәисе Е. Е. 

Колесованың докладын тыңлап, Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга 

һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджет проектын карап,  

 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

КАРАР ИТТЕ: 

      1. 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Югары 

Ослан   муниципаль   районы   бюджеты проектын  беренче укылышта кабул итәргә 

 (1 нче Кушымта). 

     2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга һәм 

2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты проекты буенча ачык тыңлаулар 

2018 елның 10 декабренә Югары Ослан муниципаль районы Советының утырышлар 

залында 10 сәгатьтә билгеләргә. 

       3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында (http://verhniy-

uslon.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга. 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль  

районы Башлыгы                                                                     М.Г. Зиатдинов 

 

 

 

       26.11.2018           № 38-425 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/


 

           Югары Ослан  

           муниципаль район  

           Советының 26 ноябрь  

           2018 ел № 38-425   карарына  

                                                                                                                                 1 нче кушымта  

 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы бюджеты проекты 

 

          Статья 1   

 1. 2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджетының төп 

характеристикаларын расларга: 

 1) Югары Ослан муниципаль районы бюджеты керемнәренең гомуми күләме 

523 630,5 мең сум; 

 2) Югары Ослан муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми 

күләме 523 630,5 мең сум. 

 3) Югары Ослан муниципаль районы бюджеты дефициты 0 мең сум 

күләмендә. 

 2. Югары Ослан муниципаль районы бюджетының 2020 һәм 2021 еллар план 

чорына төп характеристикаларын расларга: 

 1) 2020 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты керемнәренең 

гомуми күләме 528 914,4 мең сум һәм 2021 елга 528 768,3 мең сум; 

 2) Югары Ослан муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми 

күләме: 

 - 2020 елга 528 914,4 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар 5 532,6 мең сум күләмендә; 

 - 2021 елга 528 768,3 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган 12 538,1 мең сум күләмендә.  

 3) 2020 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгының иң чик 

күләме 0 мең сум һәм 2021 елга 0 мең сум күләмендә.  

       3. Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын билгеләргә: 

 - 2019 елга әлеге карарга № 1 Кушымта нигезендә; 

 - 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарның №2 Кушымтасы нигезендә.  

 

          Статья 2 

1. 2020 елның 1 гыйнварына Югары Ослан муниципаль районының бурыч 

йөкләмәләре буенча эчке муниципаль бурычның иң югары чиген 0 мең сум 

күләмендә билгеләргә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум 

күләмендә билгеләргә. 



2. 2021 елның 1 гыйнварына Югары Ослан муниципаль районының бурыч 

йөкләмәләре буенча эчке муниципаль бурычның иң югары чиген 0 мең сум 

күләмендә билгеләргә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум 

күләмендә билгеләргә. 

3. 2022 елның 1 гыйнварына Югары Ослан муниципаль районының бурыч 

йөкләмәләре буенча эчке муниципаль бурычның иң югары чиген 0 мең сум 

күләмендә билгеләргә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум 

күләмендә билгеләргә. 

4. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының муниципаль 

бурычының чик күләмен билгеләргә: 

- 2019 елда-0 мең сум күләмендә; 

- 2020 елда-0 мең сум күләмендә; 

- 2021 елда-0 мең сум күләмендә. 

 

 Статья 3 

      Югары Ослан муниципаль районы бюджетында 2019 елга әлеге карарга №3 

Кушымта  нигезендә, 2020 һәм 2021 нче  елларның  планлы  чорына  әлеге  карарга  

№4   Кушымта нигезендә фаразлана торган керемнәр күләмен исәпкә алырга. 

  

      Статья 4 

      Югары Ослан муниципаль районы бюджеты һәм 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар 

план чорына җирлекләр бюджетлары арасында әлеге карарга №5 Кушымта 

нигезендә керемнәрне бүлү нормативларын расларга. 

 

      Статья 5 

      1. Югары Ослан муниципаль районы вәкилләренә акцияләре Югары Ослан 

муниципаль районы милкендә булган акционерлык җәмгыятьләренең идарә 

органнары (директорлар советы, күзәтчелек советы, акционерларның гомуми 

җыелышы) тарафыннан чиста табыш бүлү һәм дивидендлар түләү мәсьәләләре 

буенча карарлар кабул иткәндә 2018, 2019 һәм 2020 еллар нәтиҗәләре буенча 

дивидендлар түләү өчен 2019 елның 1 сентябренә кадәр ел нәтиҗәләре буенча чиста 

табышның 30 проценттан да ким булмаган күләмдә акцияләр буенча дивидендлар 

акчалата формада дивидендлар түләү өчен тавыш бирергә (әгәр башка срок 

Җәмгыять Уставы белән билгеләнмәгән булса). 

     2. 2019 елда Югары Ослан муниципаль районы бюджетына салым һәм башка 

мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң кала торган муниципаль унитар предприятиеләр 

табышының бер өлешен күчерү 2018, 2019 һәм 2020 еллар өчен алынган чиста 

табышның 30 проценты күләмендә башкарыла дип билгеләргә. 

 

         Статья 6 

 1. Югары Ослан муниципаль районы бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарга №6 Кушымта нигезендә расларга. 



 2. Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларының Баш администраторлары исемлеген әлеге карарга №7 Кушымта 

нигезендә расларга.   

 

         Статья 7 

 1. Бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре 

төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

         - 2019 елга әлеге карарга № 8 Кушымта нигезендә; 

         - әлеге карарга № 9 Кушымта нигезендә 2020 һәм 2021 еллар план чорына. 

 2. Югары Ослан муниципаль районы чыгымнарының ведомство структурасын 

расларга: 

        - 2019 елга әлеге карарга № 10 Кушымта нигезендә; 

         - 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарга № 11 Кушымта нигезендә.  

         3. 2019 елга ачык норматив йөкләмәләрне үтәү өчен бюджет 

ассигнованиеләренең гомуми күләмен 7 092,82 мең сум күләмендә, 2020 елга 

7176,72 мең сум һәм 2021 елга 7268,42 мең сум күләмендә расларга. 

 

          Статья 8 

1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен үтәү буенча чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен Югары Ослан 

муниципаль районы бюджетыннан күчерелергә тиешле бюджетара трансфертлар 

күләмен расларга: 

- 2019 елда 63 992,3 мең сум күләмендә, әлеге карарга №12 Кушымта 

нигезендә; 

- 2020 елда 64 538,2 мең сум һәм 2021 елда 68 462,3 мең сум күләмендә, әлеге 

карарга №13 Кушымта нигезендә. 

2. 2019-2021 елларда Югары Ослан муниципаль районы бюджетына әлеге 

статьяда каралган җирлекләр бюджетыннан бюджетара трансфертлар квартал саен 

тигез өлеш белән күчерелә дип билгеләргә. 

3. Тиешле җирлекләр бюджетларында җирле үзидарә органнарына әлеге 

статьяда күрсәтелгән бюджетара трансфертлар булдыруны күздә тотарга. 

 

Статья 9 

         Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә финанс белән тәэмин итү 

чыганагы булып Татарстан Республикасы бюджетыннан җирлекләр бюджетларына 

бюджетара трансфертлар бирү өчен муниципаль районнар бюджетларына 

субсидияләр булган дотацияләр күләмен расларга: 

 - 2019 елга 27 872,9 мең сум күләмендә, әлеге карарны №14 Кушымта 

нигезендә бүлү белән; 

 - 2020 елга 285,3 мең сум күләмендә, әлеге карарга карата №15 Кушымта 

нигезендә бүлеп бирелгән; 



 - 2021 елга 28 175,3 мең сум күләмендә, әлеге карарга №16 Кушымта 

нигезендә бүленеп.  

      

       Статья 10 

       Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр күләмен финанс 

белән тәэмин итү чыганагы булып җирлекләр бюджетларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган финанс ярдәменең төбәк фондыннан 

дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр булган дотацияләр күләмен 

раслау: 

 - 2019 елга 238,2 мең сум күләмендә, әлеге карарга №17 Кушымта нигезендә 

бүлеп бирелгән; 

 - 2020 елга 227,7 мең сум күләмендә, әлеге карарга карата №18 Кушымта 

нигезендә бүлү белән; 

 - 2021 елга 79,9 мең сум күләмендә, әлеге карарны №19 Кушымта нигезендә 

бүлү белән.   

 

          Статья 11 

          Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен җирлекләр 

бюджетларына субвенцияләр күләмен расларга: 

 - 2019 елга әлеге карарны №20 Кушымта нигезендә бүлү белән 1 641,7 мең сум 

күләмендә; 

 - 2020 елга әлеге карарны № 21 Кушымта нигезендә бүлү белән 1 647,3 мең 

сум күләмендә; 

 - 2021 елга 1 707,8 мең сум күләмендә, әлеге карарны №22 Кушымта 

нигезендә бүлү белән. 

 

        Статья 12 

        Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 4410 статьясы нигезендә   Югары 

Ослан муниципаль районы бюджетыннан Татарстан  Республикасы бюджетына 2019 

елда 384,7 мең сум һәм 2020 елда план чорында 1096,4 мең сум һәм 2021 елда 177,2 

мең сум күләмендә  күчереләчәк бюджетара субсидияләр күләмен расларга. 

 

       Статья 13 

      Югары Ослан муниципаль районы бюджетында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертларны исәпкә алырга: 

 - 2019 елда әлеге карарга № 23 Кушымта нигезендә 309 881,6 мең сум 

күләмендә. 

 - 2020 елда 307 610,6 мең сум һәм 2021 елда 278 007,4 мең сум күләмендә 

әлеге карарга карата№ 24 Кушымта нигезендә. 

 



     Статья 14 

      Югары Ослан муниципаль районының Юл фондының бюджет ассигнованиеләре 

күләмен 2019 елга 29 700 мең сум күләмендә, 2020 елга 31 200,0 мең сум күләмендә, 

2021 елга 32 100,0 мең сум күләмендә расларга.  

 

        Статья 15 

        Югары Ослан муниципаль районының муниципаль хакимият органнары 2019 

елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә органнары һәм муниципаль 

казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул 

итәргә хокуклы түгел. 

        2019 елда җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына муниципаль 

хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә органнары һәм муниципаль казна 

учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул 

итмәскә тәкъдим итәргә.  

 

     Статья 16 

     Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Югары Ослан муниципаль районы бюджетын үтәү 

буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра.   

 

      Статья  17 

     Югары Ослан муниципаль районы бюджетының 2019 елның 1 гыйнварына 

калган акчалары Югары Ослан муниципаль районы исеменнән төзелгән товарлар 

белән тәэмин итү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү өчен файдаланылмаган 

бюджет ассигнованиеләренең калдык суммасыннан артмаган күләмдә 2018 елда 

әлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендә түләнергә тиешле товарлар 

белән тәэмин итү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү, 2019 елда Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты тиешле карар кабул иткән очракта әлеге 

максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә. 

 

        Статья 18 

        Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

        Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль 

районы Башлыгы                                                                              М.Г.Зиатдинов 

 


