
 

 
Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

КАРАРЫ 

 

 

Азнакай шәһәре № 218-32 «13» декабрь 2018 ел 

 

 

2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

турында 

 

 

1 статья  

1. 2019 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

бюджетының төп характеристикаларын түбәндәгечә расларга:  

1) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

керемнәренең фаразлана торган гомуми күләмен 1 362 685,0 мең сум итеп; 

2) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләмен 1 362 685,0 мең сум итеп; 

3) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын 0,0 мең сум итеп. 

2. 2020 елга һәм 2021 елга Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы бюджетының төп характеристикаларын түбәндәгечә 

расларга: 

1) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

керемнәренең фаразлана торган гомуми күләмен 2020 елга 1 367 287,9 мең сум 

һәм 2021 елга 1 377 150,1 мең сум итеп; 

2) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләмен 2020 елга 1 367 287,9 мең сум, шул исәптән 

шартлыча расланган чыгымнарын 14 420,0 мең сум итеп һәм 2021 елга 1 377 150,1 

мең сум, шул исәптән шартлыча расланган чыгымнарын 28 630,0 мең сум итеп;  

3) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын 2020 елга 0,0 мең сум, 2021 елга 0,0 мең сум итеп. 
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3. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге 

Карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

2 статья  

1. 2020 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы дәүләт эчке бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум, шул 

исәптән Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы дәүләт 

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

2. 2021 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы дәүләт эчке бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум, шул 

исәптән Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы дәүләт 

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

3. 2022 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы дәүләт эчке бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум, шул 

исәптән Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы дәүләт 

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

4. Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы дәүләт 

бурычының иң чик күләмен түбәндәгечә билгеләргә: 

1) 2019 елга – 0,0 мең сум күләмендә; 

2) 2020 елга – 0,0 мең сум күләмендә; 

3) 2021 елга – 0,0 мең сум күләмендә. 

3 статья 

Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы бюджетында 

2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы бюджеты керемнәренең фаразлана торган күләмнәрен әлеге 

Карарның 2 нче кушымтасы нигезендә исәпкә алырга. 

4 статья 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 184.1 статьясындагы 2 пункты 

нигезендә 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы бюджет системасы бюджетлары арасында керемнәр 

бүлү нормативларын әлеге Карарның 3 нче кушымтасы нигезендә расларга. 
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5 статья  

2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Россия Федерациясе 

территориясендә җитештерелә торган автомобиль бензинына һәм турыдан-туры 

куыла торган бензинга, дизель ягулыгына, дизельле һәм (яисә) карбюраторлы 

(инжекторлы) двигательләр өчен мотор майларына акцизлардан Татарстан 

Республикасының Азнакай муниципаль районы бюджетына күчерелә торган 

түләүләрнең Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 41 статьясы нигезендә 

җирле бюджетларга күчерелергә тиешле дифференциацияләнгән нормативлары 

2,2642 процент күләмендә исәпләргә. 

6 статья 

1. 2019 елда Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы 

бюджетына Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы 

муниципаль унитар предприятиеләре табышының 2018 ел йомгаклары буенча 

салымнарны түләгәннән һәм башка мәҗбүри түләүләрне башкарганнан соң калган 

өлеше 2019 елның 1 июленә кадәр әлеге табышның 30 проценты күләмендә 

кертелә дип билгеләргә.  

7 статья 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 

керемнәренең баш администраторлары исемлеген әлеге Карарның 4 нче 

кушымтасы нигезендә расларга.  

2. Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары исемлеген әлеге 

Карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

8 статья  

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

Азнакай муниципаль районы бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын 

әлеге Карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә расларга. 

2. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы бюджетының бюджет ассигнованиеләрен 

бюджетлар чыгымнары классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан 

статьялары (Татарстан Республикасы дәүләт программалары, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы  программалары һәм эшчәнлекнең 
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программага карамаган юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре буенча 

бүлүне әлеге Карарның 7 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

3. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджет ассигнованиеләрен 

бюджетлар чыгымнары классификациясенең максатчан статьялары (Татарстан 

Республикасы дәүләт программалары, Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы программалары һәм эшчәнлекнең программага карамаган 

юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре буенча 

бүлүне әлеге Карарның 8 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

4. Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы бюджеты 

бюджет ассигнованиеләренең гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә юнәлдерелә 

торган гомуми күләмен 2019 елга 30 472,5 мең сум, 2020 елга 30 868,3 мең сум 

һәм 2021 елга 31 300,7 мең сум күләмендә расларга. 

9 статья 

Юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга, физик затларга – Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясында каралган товарлар (эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр) җитештерүчеләргә субсидияләр Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгеләнгән 

тәртиптә бирелә.  

10 статья 

1. Төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы бюджетына җирлекләр бюджетларыннан күчерелергә тиешле 

башка бюджетара трансфертлар күләмен (шул исәптән җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләр өлешен гамәлгә ашыруны финанслар 

белән тәэмин итүгә) әлеге Карарның 9 нчы кушымтасы нигезендә бүлү белән 

исәпкә алырга: 

- 2019 елга күп фатирлы торак йортларга капиталь ремонт ясау өчен 

18 566,0 мең сум күләмендә, 2020 елга 18 566,0 мең сум күләмендә, 2021 елга 18 

566,0 мең сум күләмендә; 

- 2019 елга җирлек халкын мәдәният учреждениеләре хезмәтләре белән 

тәэмин итү өчен шартлар тудыруга - 82 407,9 мең сум, 2020 елга - 77 004,2 мең 

сум, 2021 елга - 77 084,0 мең сум; 
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- 2019 елга Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.5 статьясы 

нигезендә муниципаль учреждениеләрне карап тоту буенча чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу өчен 72 380,4 мең сум, 2020 елга 73 496,3 мең сум, 2021 елга 73 333,2 

мең сум күләмендә. 

2. Җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына җирлекләр бюджетларында 

әлеге статьяда күрсәтелгән бюджетара трансфертлар булдыруны күздә тотарга. 

3. 2019 елда һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджетына әлеге статьяда каралган 

җирлекләр бюджетларыннан бюджетара трансфертлар күчерү, әлеге статьяның 1 

пунктындагы икенче абзацы белән билгеләнгән башка бюджетара 

трансфертлардан тыш, ай саен тигез өлеш белән гамәлгә ашырыла дип 

билгеләргә, аларны бирү бюджетара трансфертлар бирү тәртибен билгели торган 

килешүдә каралган тәртиптә һәм күләмнәрдә гамәлгә ашырыла. 

11 статья 

2019 елга җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлекләр 

бюджетларына дотацияләр күләмен 7 151,8 мең сум күләмендә, 2020 елга 6 603,8 

мең сум күләмендә, 2021 елга 5 830,7 мең сум күләмендә әлеге Карарның 10 нчы 

кушымтасы нигезендә бүлү белән расларга. 

12 статья 

2019 елга Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен 

тормышка ашыру өчен җирлекләр бюджетларына 2 988,7 мең сум күләмендә, 

2020 елга 3 091,7 мең сум күләмендә, 2021 елга 3 189,7 мең сум күләмендә әлеге 

Карарның 11 нче кушымтасы нигезендә бүлү белән субвенцияләр күләмен 

расларга. 

13 статья 

2019 елга хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби 

исәпкә алуны гамәлгә ашыру вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен җирлекләр 

бюджетларына субвенцияләр күләмен 2 678,6 мең сум күләмендә, 2020 елга 2 

687,6 мең сум күләмендә, 2021 елга 2 786,3 мең сум күләмендә әлеге Карарның 12 

нче кушымтасы нигезендә бүлеп расларга. 
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14 статья 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджетында 2019 

елда Татарстан Республикасы бюджетыннан 637 804,92 мең сум, 2020 елда 618 

644,92 мең сум, 2021 елда 632 532,12 мең сум күләмендә әлеге Карарның 13 нче 

кушымтасы нигезендә бюджетара трансфертларны исәпкә алырга. 

15 статья 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Юл фондының 

бюджет ассигнованиеләре күләмен 2019 елга 22 200,0 мең сум, 2020 елга 23 300,0 

мең сум, 2021 елга 24 000,0 мең сум күләмендә расларга һәм аларны җирле 

(муниципаль) әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын 

проектлау, төзү, реконструкцияләүгә, капиталь ремонтлауга һәм карап тотуга, 

күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен капиталь ремонтлауга 

юнәлдерергә. 

16 статья 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының җирле үзидарә 

органнары 2019 елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә 

органнары һәм муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын 

арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел. 

2. Җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына 2019 елда җирлекләрнең 

муниципаль хезмәткәрләре, шулай ук җирлекләрнең җирле үзидарә органнары 

һәм муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә 

торган карарлар кабул итмәскә тәкъдим итәргә. 

17 статья 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра. 

18 статья  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджетының 2019 

елның 1 гыйнварына калган акчалары Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы исеменнән төзелгән муниципаль контрактларның шартлары 

нигезендә товарлар белән тәэмин итү, эшләр башкару, 2018 елда түләнергә 

тиешле хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар суммасыннан артмаган  
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