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КАРАР 

 
        Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл җирлеге 

советы утырышы 
 

 2018 елның 15 нче декабре                                                                                           № 53-95 
 

"Чабаксар авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты 
турында» Чабаксар авыл җирлеге Советы 

 
КАРАР ЧИШӘ: 

 
  1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга Яңа Чишмә 
муниципаль районы Чабаксар авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 
расларга: 

1) Чабаксар  авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 2085,6 мең сум 
булыр дип фаразлана; 

2) Чабаксар авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2085,6 мең сум. 
3) Чабаксар авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум күләмендә. 
1.2.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019 елга, 2020 һәм 2021 

еллар план чорына Зирекле авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 
әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2020 елның 1 гыйнварына 
Чабаксар  авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның иң 
югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча бурычның 
иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга.  

2.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2021 елның 1 гыйнварына 
Чабаксар  авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның иң 
югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча бурычның 
иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга.  

2.2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2022 елның 1 гыйнварына 
Чабаксар авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның иң 
югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча бурычның 
иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга. 

2.3. Чабаксар  авыл җирлегендә 2019 елга бурычның иң чик күләмен 0 мең сум 
күләмендә, 2020 елга 0 мең сум күләмендә, 2021 елга 0 мең сум күләмендә билгеләргә. 

3.Чабаксар авыл җирлеге бюджетында 2019 елга әлеге карарның 2 нче кушымтасы 
нигезендә, 2020 һәм 2021 нче елларның планлы чорына әлеге карарның 3 нче 
кушымтасы нигезендә фаразлана торган керемнәр күләмен исәпкә алырга. 

4. Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 статьясындагы 2 пункты 
нигезендә 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Чабаксар авыл җирлегенең 
бюджет системасы бюджетлары арасында әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә 
керемнәрне бүлү нормативын расларга. 
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