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Кама Тамагы муниципаль районы советы утырышы Татарстан Республикасы 
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12 декабрь 2018 ел                                                                          № 170 

 

 

Карарга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында  

Кама Тамагы муниципаль районы советы утырышы  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

«Бюджет турында " 2017 ел, 11 декабрь, 115 нче карары  

Кама Тамагы муниципаль районы 2018 елга һәм 2016 елдагы  

план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында  

2019-2020 еллар план чорына» (2018 елның 19 февралендәге  

129 номерлы, 2018 елның 16 апрелендәге 129 номерлы карарлар  

редакциясендә) 2018 елның 27 августындагы 141 номерлы) 

 

 

«2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турында» 2017 елның 30 ноябрендәге 85-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2018 елның 23 июлендәге 1784-р номерлы, 25.07.2018 ел, № 1821-р, 

26.07.2018 ел, № 1848-р, 01.08.2018 ел, 1905-р,07.08.2018 ел, № 2044-р, 25.08.2018 

ел, № 2266-р, 12.10.2018 ел, № 2664-р, 16.10.2018 ел, 2733-Р, 25.10.2018 ел, № 2803-

р, шулай ук муниципаль район Уставының 92 ст. һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районында бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы 

нигезләмәгә таянып, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1 Статья Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советының 11.12 санлы карарына кертергә. 2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план 

чорына Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының бюджеты 

турында «2017 елның 17 гыйнварындагы 115 номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә түбәндәге үзгәрешләр кертелде: 

1.1. 1 статьяда:  

а) 1.1 пунктында. "435428,1» саннарын" 448436,9 «санына алмаштырырга»;  

б) 1.2 пунктта. «464061,9» саннарын " 485729,2 «санына алмаштырырга»;  

в) 1.3 пунктта. «31633,8» саннарын " 37292,3 «санына алмаштырырга»;  

1.2. Статья 13: - икенче абзацта «292177,4» саннарын «310426,6 " санына 

алмаштырырга»;  

1.3. 14.1 статьяда «7688,0» саннарын " 15366,2 «санына алмаштырырга»;  

1.4. Карарны түбәндәге эчтәлекле 14.3 статья белән тулыландырырга: 

- "14.3 Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында 2018 елда авыл 

җирлекләренә әлеге карарга 22 нче кушымта нигезендә 2000,0 мең сум күләмендә 

бюджетара трансфертлар расларга»; 

1.5. Кушымталарны муниципаль район Советының 2017 елның 11 



декабрендәге 115 номерлы карарына әлеге карарның 1-8 кушымталары 

редакциясендә 1,3,7,9,11,18,20,22 нче кушымталарны бәян итәргә. 

 

1. Әлеге карар «Волжские зори» һәм «Идел таңнары»газеталарында рәсми 

басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны муниципаль район 

Советының Бюджет, салымнар һәм финанслар буенча даими комиссиягә йөкләргә. 
 
 
 
 
 

Кама Тамагы Муниципаль Районы  

Башлыгы муниципаль районы,  

Совет рәисе Кама Тамагы  

муниципаль районы Сәләмә:                                                            П.Н. Лоханов 

 


