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"Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

 районы Азалак авыл җирлегенең 2019 елга 

 һәм 2020 һәм 2021 еллар планлы чорына бюджеты турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Уставына, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Советына таянып, карар итте: 

1 статья   

1. Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге бюджетының 2019 елга төп 

характеристикаларын расларга: 

1) Сарман муниципаль районы бюджет керемнәренең фаразлана торган гомуми күләме 

3843,6 мең сум; 

2) Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 3843,6 

мең сум; 

3) Сарман муниципаль районы бюджет дефициты 0,0 мең сум күләмендә. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Сарман муниципаль районы Азалак 

авыл җирлеге бюджетының 2020 елга һәм 2021 елга төп характеристикаларын расларга: 

1) Сарман муниципаль районының 2020 елга бюджет керемнәренең гомуми күләме 3944,0 

мең сум һәм 2021 елга 4049,3 мең сум булыр дип фаразлана; 

2) 2020 елга Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 

3944,0 мең сум, шул исәптән 119 мең сум шартлы рәвештә расланган чыгымнар һәм 2021 елга 

4049,3 мең сум күләмендә, шул исәптән 243 мең сум шартлы рәвештә расланган чыгымнар; 

3) Сарман муниципаль районы бюджеты дефициты 2020 елга 0,0 мең сум һәм 2021 елга 0,0 

мең сум күләмендә. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Сарман муниципаль районының 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын 

әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга.  

2 статья  



1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2020 елның 1 гыйнварына 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары 

чиген 0,0 мең сум күләмендә, шул исәптән Сарман муниципаль районы Сарман җирлегенең 

муниципаль гарантияләре буенча бурычның иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының  21 нче елның 1 нче 

гыйнварына Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлегенең муниципаль эчке 

бурычының югары чиген 0,0 мең сум күләмендә, шул исәптән Сарман муниципаль районы 

Азалак авыл җирлегенең муниципаль гарантияләре буенча бурычның иң югары чиген 0,0 мең 

сум күләмендә расларга. 

3. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Сарман муниципаль районы 

Азалак авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең сум күләмендә, 

шул исәптән Сарман муниципаль районы Азалак җирлегенең муниципаль гарантияләре 

буенча бурычның иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

 4. Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлегенең 2019 елга муниципаль бурычының 

иң чик күләмен 0,0 мең сум күләмендә, 2020 елга 0,0 мең сум күләмендә, 2021 елга 0,0 мең 

сум күләмендә билгеләргә. 

3 статья 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге бюджетында 2019 елга һәм 2020 һәм 

2021 еллар план чорына Сарман муниципаль районы бюджетының фаразланган керемнәре 

күләмен әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә исәпкә алырга. 

4 статья 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 статьясындагы 2 пункты нигезендә әлеге 

карарга 3 нче кушымта нигезендә Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге 

бюджетының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына керемнәрен бүлү 

нормативларын расларга. 

5 статья 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Сарман муниципаль районы 

Азалак авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш администраторлары исемлеген әлеге 

карарга 4 нче кушымта нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Сарман муниципаль районы 

Азалак авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә расларга. 

6 статья 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Сарман муниципаль районының 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджет чыгымнарының ведомство 

структурасын әлеге карарга 6 нчы кушымта нигезендә расларга.  

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Сарман муниципаль районы Азалак 

авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләре әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге муниципаль программалары, бүлекчәләре, 

максатчан статьялар (эшчәнлек программасы һәм программаның программалаштырылмаган 



юнәлешләре), 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 ел план чорына бюджет чыгымнары 

классификациясенең чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне расларга. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Сарман муниципаль районы Азалак 

авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарга 8 нче кушымта 

нигезендә 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 ел план чорына бюджет чыгымнары 

классификациясенең максатчан статьялары (Сарман муниципаль районы Азалак муниципаль 

программалары һәм эшчәнлекнең программа булмаган юнәлешләре), чыгымнар төрләре 

төркемнәре, бүлекчәләре, бүлекчәләре, бүлекчәләре буенча бүлүне расларга. 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Сарман муниципаль районы 

Азалак авыл җирлеге бюджетының 2019 елга ачык норматив йөкләмәләрне үтәүгә 

юнәлдерелгән бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 0,0 мең сум күләмендә, 2020 елга 

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

7 статья 

1.Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2019 елга 2201,0 мең сум 

күләмендә, 2020 елга 2281,1 мең сум күләмендә, 2021 елга 2366,2 мең сум күләмендә, җирлек 

халкын ял итүне оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү буенча 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруга Сарман 

муниципаль районы бюджетыннан Сарман муниципаль районы бюджетына күчерелергә 

тиешле башка бюджетара трансфертлар күләмендә расларга. 

2.2019 елда Азалак авыл җирлеге бюджетыннан әлеге статьяда каралган башка бюджетара 

трансфертларны күчерү ай саен тигез өлеш белән башкарыла дип билгеләргә. 

8 статья 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге бюджетында Сарман муниципаль 

районы бюджетыннан алына торган средстволарны исәпкә алырга: 

авыл җирлекләре бюджетларына 2019 елга бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 86,4 мең 

сум, 2020 елга 86,7 мең сум, 2021 елга 89,9 мең сум күләмендә дотацияләр. 

9 статья 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге җирле үзидарә органнары 2019 елда 

муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләре санын 

арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.  

10 статья 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 1 гыйнварына 

калган акчалары Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге исеменнән төзелгән 

товарлар белән тәэмин итү, эшләр башкару, әлеге муниципаль контрактлар шартлары 

нигезендә 2018 елда түләнергә тиешле хезмәтләр күрсәтү өчен файдаланылмаган бюджет 

ассигнованиеләре калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә икәнлеген билгеләргә, 2019 елда 

Сарман муниципаль районы Азалак авыл җирлеге 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


