
Шəһəр тибындагы Җəлил поселогы Советы 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                          КАРАР 
13 декабрь 2018 ел                                                                             №116 
 
 
Сарман муниципаль районының " 
Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы «муниципаль берəмлеге 
бюджеты турында 2019 елга һəм 
2020 һəм 2021 еллар план чорына 
 
 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендə, «Россия Федерациясендə 
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 
октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге Уставы белəн, Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы  
 

КАРАР ИТТЕ: 
1 маддə 

1. 2019 елга Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының төп характеристикаларын 
расларга: 

1) Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»  
муниципаль берəмлеге бюджетының фаразланыла торган гомуми керемнəре 
күлəме 40 626,3 мең сум; 

2) Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»  
муниципаль берəмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күлəме 40 626,3 мең 
сум; 

3) Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджеты дефициты 0,0 мең сум күлəмендə. 

2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының 2020 елга 
һəм 2021 елга төп характеристикаларын расларга: 

1) 2020 елга Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты керемнəренең гомуми күлəме 41 
215,0 мең сум һəм 2021 елга 41 824,5 мең сум булыр дип фаразлана; 

2) 2020 елга Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының гомуми күлəме 41 215,0 мең 
сум, шул исəптəн шартлы рəвештə 1236,0 мең сум һəм 2021 елга 41 824,5 мең 
сум күлəмендə расланган чыгымнар, шул исəптəн шартлы рəвештə 2 509,0 
мең сум күлəмендə; 



3)  Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджеты кытлыгы 2020 елга 0,0 мең сум һəм 2021 
елга 0,0 мең сум күлəмендə. 

3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты кытлыгын 
2019 елга һəм 2020 һəм 2021 еллар план чорына əлеге карарга 1 нче кушымта 
нигезендə финанслау чыганакларын расларга. 

 
2 маддə 

1. 2020 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районының» Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең муниципаль эчке 
бурычының югары чиген 0,0 мең сум күлəмендə, шул исəптəн Сарман 
муниципаль районының» Җəлил шəһəр тибындагы поселогы " муниципаль 
берəмлегенең муниципаль гарантиялəре буенча бурычның иң югары чиген 
0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

2. 2021 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районының» Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең муниципаль эчке 
бурычының югары чиген 0,0 мең сум күлəмендə, шул исəптəн Сарман 
муниципаль районының» Җəлил шəһəр тибындагы поселогы " муниципаль 
берəмлегенең муниципаль гарантиялəре буенча бурычның иң югары чиген 
0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

3. 2022 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районының» Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең муниципаль эчке 
бурычының югары чиген 0,0 мең сум күлəмендə, шул исəптəн Сарман 
муниципаль районының» Җəлил шəһəр тибындагы поселогы " муниципаль 
берəмлегенең муниципаль гарантиялəре буенча бурычның иң югары чиген 
0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

4. Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлегенең 2019 елга муниципаль бурычының иң чик күлəмен 
0,0 мең сум күлəмендə, 2020 елга 0,0 мең сум күлəмендə, 2021 елга 0,0 мең 
сум күлəмендə билгелəргə. 

 
3 маддə 

1. Сарман муниципаль районының " Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
«муниципаль берəмлеге бюджетында 2019 елга һəм 2020 һəм 2021 еллар план 
чорына Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының фаразлана торган керемнəре 
күлəмен əлеге карарга 2 нче кушымта нигезендə исəпкə алырга. 

 
    4 маддə 

1. Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 статьясындагы 2 
пункты нигезендə 2019 елга һəм 2020, 2021 еллар план чорына Сарман 
муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге бюджеты керемнəрен əлеге карарга 3 нче кушымта нигезендə бүлү 
нормативларын расларга. 



     
 
 

    5 маддə 
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 

шəһəр тибындагы поселогы»  муниципаль берəмлеге бюджеты керемнəренең 
Баш администраторлары исемлеген əлеге карарга 4 нче кушымта нигезендə 
расларга. 

 
2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 

шəһəр тибындагы поселогы»   муниципаль берəмлеге бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганакларының Баш администраторлары исемлеген əлеге 
карарга 5 нче кушымта нигезендə расларга. 

 
6 маддə 

1.  Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты 
чыгымнарының 2019 елга һəм 2020 һəм 2021 еллар план чорына əлеге 
карарга 6 нчы кушымта нигезендə ведомство структурасын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының бюджет 
ассигнованиелəрен Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы муниципаль программалары, бүлекчəлəре, максатчан статьялар 
(эшчəнлекнең программалаштырылмаган юнəлешлəре), 2019 елга һəм 2020 
һəм 2021 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең 
чыгымнар төрлəре төркемнəре буенча əлеге карарга 7 нче кушымта 
нигезендə бүлүне расларга. 

3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының бюджет 
ассигнованиелəрен максатчан статьялар (Сарман муниципаль районының 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль программалары һəм 
эшчəнлекнең программалаштырылмаган юнəлешлəре), 2019 елга һəм 2020 
һəм 2021 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясе 
бүлеклəре, бүлекчəлəре буенча əлеге карарга 8 нче кушымта нигезендə 
бүлүне расларга. 

4. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының 2019 елга 
ачык норматив йөклəмəлəрне үтəүгə юнəлдерелгəн бюджет 
ассигнованиелəренең гомуми күлəмен 0,0 мең сум күлəмендə, 2020 елга 0,0 
мең сум күлəмендə, 2021 елга 0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

 
7 маддə 

1. 2019 елга җирлек халкын ялны оештыру һəм авыл халкын мəдəният 
оешмалары хезмəтлəре белəн тəэмин итү буенча җирле əһəмияткə ия 
мəсьəлəлəрне хəл итү вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен Сарман муниципаль 



районы бюджетына 8 213,4 мең сум күлəмендə, 2020 елга 8 516,0 мең сум 
күлəмендə, 2021 елга 8 841,0 мең сум күлəмендə, Татарстан Республикасы 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетыннан 
күчерелергə тиешле башка бюджетара трансфертлар күлəмен, төзелгəн 
килешүлəр нигезендə расларга.  

2. Əлеге статьяда каралганча, 2019 елда «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетыннан башка бюджетара 
трансфертлар күчерү ай саен тигез өлеш белəн гамəлгə ашырыла дип 
билгелəргə. 
 
          8 маддə 

Сарман муниципаль районы бюджетыннан алына торган «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетында исəпкə алырга: 

1)  Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетларына 2019 елга бюджет тəэмин ителешен 
тигезлəүгə 3 017,0 мең сум, 2020 елга 2 726,0 мең сум, 2021 елга 2 693,0 мең 
сум күлəмендə дотациялəр. 

2)  Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетларына 2019 елга гражданлык хəле актларын 
дəүлəт теркəвенə алу өчен 276,3 мең сум, 2020 елга 276,3 мең сум күлəмендə, 
2021 елга 276,3 мең сум күлəмендə субвенция. 

3) 2019 елга хəрби комиссариатлар булмаган территориялəрдə беренчел 
хəрби исəпкə алуны гамəлгə ашыру өчен Сарман муниципаль районының 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетларына 
субвенциялəр 648,1 мең сум күлəмендə, 2020 елга 650,2 мең сум күлəмендə, 
2021 елга 673,7 мең сум күлəмендə. 
 

9 маддə 
Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

җирле үзидарə органнары 2019 елда муниципаль хезмəткəрлəр санын 
арттыруга, шулай ук муниципаль учреждениелəр хезмəткəрлəре санын 
арттыруга китерə торган карарлар кабул итəргə хокуклы түгел. 

 
10 маддə  
Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 

муниципаль берəмлеге бюджеты калдыклары 2019 елның 1 гыйнварына 
Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
исеменнəн төзелгəн товарлар белəн тəэмин итү, эшлəр башкару, хезмəтлəр 
күрсəтү өчен файдаланылмаган бюджет ассигнованиелəре калдыклары 
суммасыннан артмаган күлəмдə 2018 елда əлеге муниципаль контрактлар 
шартлары нигезендə түлəнергə тиешле товарлар кайтартуга, эшлəр 
башкаруга, хезмəтлəр күрсəтүгə муниципаль контрактларның күлəмен 
билгелəргə, 2019 елда Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул  

 



 
 


