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   № 133 c.Иске Куклюк          "16" ноябрь 2018 ел 
 

 

Карар проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында 

"Иске Күклек авыл җирлегенең бюджеты турында 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы  

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына» 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль закон, Иске Күклек авыл җирлеге Уставы, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы, Иске Күклек авыл җирлеге Советы таләпләре нигезендә 

 

Карар: 

 

«2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Иске Күклек 

авыл җирлеге бюджеты турында " Иске Күклек авыл җирлеге Советы Карары 

проектын беренче укылышта кабул итәргә. 

 

1. Иске Күклек авыл җирлеге Советының " 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар 

план чорына Татарстан Республикасы Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты турында 

«гы Карары проектын ачык тыңлауларга чыгарырга. 

 

2. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга 

һәм 2018 елның 16 ноябрендә җирлекнең мәгълүмат стендында «16»ны элеп кую 

юлы белән халыкка игълан итәргә: 

- Иске Күклек авыл җирлеге Советының «2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы муниципаль районының Иске Күклек авыл җирлеге 

бюджеты турында» гы карары проекты, 1 нче кушымта нигезендә; 

- Иске Күклек авыл җирлеге Советының «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты турында» гы 

карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм, № 2 нче 

кушымта нигезендә, гражданнарның фикер алышуында катнашу тәртибе. 

 



3. "Татарстан Республикасы муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 һәм 

2021 еллар план чорына Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты турында «карар 

проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү» 

» 29 " ноябрь 2018 ел 14:00 сәгатьтә Иске Күклексель мәдәният йортында 

түбәндәге адрес буенча : Иске Күклек авылы Мәктәп урамы 36 йорт 

 

4. Иске Күклек авыл җирлеге Башкарма Комитетына халык тыңлауларын 

әзерләү һәм үткәрү комиссиясе белән берлектә гавами тыңлаулар үткәрүне, әлеге 

карар проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итүне һәм исәпкә алуны 

тәэмин итәргә. 

 

 

 

 

           Рәис                                             А. Б. Бахметов 

 

 



1 нче кушымта 

Совет карарына 

Иске Күклек авыл җирлеге 

2018 елның 16 ноябре № 133 

    

Карар проекты 

Иске Күклек авыл җирлеге советы утырышы 

"Иске Күклек авыл җирлегенең бюджеты турында 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы  

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына» 

 

 

Татарстан Республикасы Иске Күклек авыл җирлеге Уставы нигезендә «Иске 

Күклек авыл җирлегендә бюджет процессы турында» Нигезләмә, Иске Күклек авыл 

җирлеге Советы 

 

Карар: 

 

1 Статья  

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга Татарстан 

Республикасы Иске Күклек авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 

(алга таба - авыл җирлеге бюджеты) расларга: 

1) җирлек бюджетының фаразланыла торган гомуми керем күләме 1 689,7 

мең сум; 

2) авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 1 689,7 мең сум; 

3) җирлек бюджеты дефициты 0 мең сум. 

 

2. Расларга төп характеристикасы бюджеты Җирлеге 2020 һәм 2021 ел: 

1) 2020 елга җирлек бюджеты керемнәренең гомуми күләме 1695,8 мең сум 

һәм 2021 елга 1 704,9 мең сум булыр дип фаразлана; 

2) 2020 елга авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме -1 695,8 мең сум, 

шул исәптән шартлы рәвештә 40,2 мең сум һәм 2021 елга 1 704,9 мең сум күләмендә 

расланган чыгымнар, шул исәптән 80,8 мең сум күләмендә шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар; 

3) 2020 елга авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум, 2021 елга 0 мең 

сум күләмендә. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга һәм 2020 

һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә җирлек 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын расларга. 
 

2 Статья 



1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2020 

елның 1 гыйнварына авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиген 0 

мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең 

югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2021 

елның 1 гыйнварына авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының иң югары 

чиген 0 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 

йөкләмәләрнең иң югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга. 

3. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2022 

елның 1 гыйнварына авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының иң югары 

чиген 0 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 

йөкләмәләрнең иң югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга. 

4. Җирлек бурычының иң чик күләмен билгеләргә: 

2019 елда-0 мең сум күләмендә; 

2020 елда-0 мең сум күләмендә; 

2021 елда-0 мең сум. 
 

3 Статья 

Авыл җирлеге бюджетында 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы 

чорына әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә җирлек бюджетының фаразлана 

торган керемнәре күләмен исәпкә алырга. 
 

4 Статья 

1. Әлеге карар нигезендә җирлек бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары исемлеген расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " әлеге карарга 4 нче 

кушымта нигезендә җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары исемлеген расларга. 
 

5 Статья 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга һәм 2020 

һәм 2021 еллар план чорына авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасын әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " әлеге карарга 6 нчы 

кушымта нигезендә 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджет 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан 



статьялары(муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программа булмаган 

юнәлешләре) буенча җирлек бюджетының бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарга 

6 нчы кушымта нигезендә бүлүне расларга. 

3. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 

Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 

елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең 

максатчан статьялары (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программа 

булмаган юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре 

буенча әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә җирлек бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен бүлүне расларга. 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга ачык 

норматив йөкләмәләрне үтәү өчен бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен-0 

мең сум, 2020 елга 0 мең сум һәм 2021 елга 0 мең сум күләмендә расларга. 

 

Мәкалә 6 

Җирлек бюджетында бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияне исәпкә 

алырга:  

- 2019 елга 1 348,6 мең сум күләмендә, 

- 2020 елга 1 351,0 мең сум күләмендә, 

- 2021 елга 1 353,3 мең сум күләмендә.  

 

7 Статья 

Җирлек бюджетында хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен субвенцияне исәпкә 

алырга: 

- 2019 елга 86,1 мең сум күләмендә, 

- 2020 елга 86,4 мең сум күләмендә, 

- 2021 елга 89,6 мең сум күләмендә.  

 

8 Статья 

Татарстан Республикасы Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты 2019 

елда һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорында бюджет өлкәсе учреждениеләре һәм 

оешмалары хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә 

хокуклы түгел. 

 

9 Статья 



Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Иске Күклек авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча 

аерым функцияләрне гамәлгә ашыра. 

 

Мәкалә 10 Статья 

2019 елның 1 гыйнварына җирлек бюджеты акчалары Татарстан Республикасы 

Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты исеменнән төзелгән Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге башкарма 

комитеты исеменнән төзелгән түләү өчен файдаланылмаган бюджет 

ассигнованиеләренең калдык суммасыннан артмаган күләмдә 2018 елда әлеге 

муниципаль контрактлар шартлары нигезендә түләнергә тиешле товарлар белән 

тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар 2019 

елда Иске Күклек авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар 

кабул ителгән очракта күрсәтелгән максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен 

арттыруга җибәрелә. 
 

11 Статья 

Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм массакүләм 

мәгълүмат чараларында рәсми басылып чыгарга тиеш. 

 

 

Рәис       А. Б. Бахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 нче кушымта 

Совет карарына 

Иске Күклек авыл җирлеге 

нче»16 " ноябрь 2018 ел. № 133 

 

 

Тәртип 

карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу 

«2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Иске Күклек 

авыл җирлеге бюджеты турында»һәм гражданнарның аның фикер алышуында 

катнашуы хакында  

 

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

Иске Күклек авыл җирлеге бюджеты турында «карар проектына тәкъдимнәр 

Иске Күклек авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча кертелә: Иске 

Күклек авылы, Садовая урамы, 1А йорт, яки 8(85557) 7-48-32 факсы буенча, 

кушымта итеп бирелә торган үрнәк буенча, төзәтмәләр таблицасы рәвешендә язмача 

формада төзәтмәләр таблицасы: 

 
№ 

п/п 

Фикер алышуга 

чыгарылган 

мәсьәләләр  

№  

Дума 

Реком 

Тәкъдим 

һәм 

экспертлар 

тәкъдим итү-

билгеләү, 

аларны 

кертү датасы  

Тәкъдим 

кертелгән 

(ярдәмчел) 

Карау 

нәтиҗәләре 

эш 

1. Формулировка 

эш 

1.1. Сүзләр 

тәкъдимнәр 

тәкъдим 

 

Ф. И. Т. 

эксперт 

(оешманың 

исеме) 

 

 

2. Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр 2018 елның 27 

ноябренә кадәр кабул ителә.  

3. Халык тыңлауларында катнашу өчен заявкалар чыгыш хокукы белән 

түбәндәге адрес буенча бирелә: <url>: : Иске Күклек авылы, Садовая урамы , 1А 

йорт, шәхсән яки почта аша («гавами тыңлаулар» конвертындагы тамгалы тамга 

белән), шулай ук 8(85557)7-48-32 факсы буенча гаризалар эш көннәрендә 8 

сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә. 



4. Гражданнарның тәкъдимнәре Иске Күклек авыл җирлеге башкарма 

комитеты хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә һәм карау өчен ачык тыңлаулар 

Әзерләү һәм үткәрү комиссиясенә тапшырыла. 
 

 

 

 

 

 


