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  Решение                                                                                Карар

“2019 елга һәм  2020-2021 елларның 
планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы  “Чистай 
шәһәре” муниципаль 
берәмлеге бюджеты турында”

Чистай муниципаль районының финанс-бюджет  палатасы җитәкчесе Наталья 
Анфиногентовна Карманованың “2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы 
чорына Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” 
муниципаль берәмлеге бюджеты турында”гы докладын тыңлап һәм тикшереп, 
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  Чистай шәһәр Советы 
 

КАРАР БИРӘ:

1 нче маддә  
1. 2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай 
шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджетының төп характеристикаларын 
расларга:
1) Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты табышының гомуми күләме 141996,1 мең сум 
дип фаразлана; 
2) Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 141996,1 мең 
сум дип фаразлана.
3) Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджетының  дефицит суммасы нульгә тигез. 
2.  2020 һәм 2021 елларның  планлы чорына  Татарстан Республикасы



Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге 
бюджетының төп характеристикаларын расларга:
1) Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты табышының гомуми күләме 2020 елга 
147427,8 мең сум һәм 2021 елга   150573,9  мең сум  дип фаразлана; 
2) Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2020 елга 
147427,8 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар  3686,0 
мең сум; 
- 2021 елга  150573,9 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 
чыгымнар  7529,0 мең сум. 
3)  Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты  дефициты:
-  2020 елга нульгә тигез;
-  2021 елга нульгә тигез.
3.  Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты  дефицитын финанслау чыганакларын 
билгеләргә:
-  2019 елга әлеге Карарның 1нче кушымтасы нигезендә; 
- 2020-2021 елларның  планлы чорына әлеге Карарның 2нче кушымтасы 
нигезендә.  
   2 нче маддә  
1. 2020 елның 1гыйнваре торышына Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” муниципаль  берәмлеге бурыч 
йөкләмәләре буенча эчке муниципаль  бурычның иң югарыгы чиген нульгә  
тигез дип, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча нульгә тигез дип 
билгеләргә 
2. 2021 елның 1гыйнваре торышына Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” муниципаль  берәмлеге бурыч 
йөкләмәләре буенча эчке муниципаль  бурычның иң югарыгы чиген нульгә  
тигез дип, шул исәптән, муниципаль гарантияләр буенча нульгә тигез дип 
билгеләргә. 
3. 2022 елның 1гыйнваре торышына Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” муниципаль  берәмлеге бурыч 
йөкләмәләре буенча эчке муниципаль  бурычның иң югарыгы чиген нульгә  
тигез, шул исәптән, муниципаль гарантияләр буенча нульгә тигез дип 
билгеләргә. 
4. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге муниципаль бурычының чик күләмен   2019 елга һәм  
2020-2021 елларның  планлы чорына нульгә тигез дип билгеләргә. 
     3 нче маддә  
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджетында табышның 2019 елга   фаразлана торган 
күләмен әлеге Карарның 3 нче кушымтасы нигезендә, 2020 һәм 2021 елларның  



планлы чорына фаразлана торган күләмен әлеге Карарның 4 нче кушымтасы 
нигезендә исәпкә алырга. 
 4 нче маддә  
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты табышының баш администраторлары 
исемлеген  әлеге Карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга.  
2. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” 
муниципаль  берәмлеге бюджеты дефицитын финанслау  чыганакларының  баш
администраторлары исемлеген  әлеге Карарның 6нчы кушымтасы нигезендә 
расларга.  
5нче маддә
1.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы   “Чистай  шәһәре”
муниципаль   берәмлеге  бюджеты  чыгымнарының  ведомство  структурасын
расларга: 

-  2019елга   әлеге Карарның 7нче кушымтасы нигезендә; 
-  2020-2021 елларның  планлы чорына  әлеге  Карарның 8нче кушымтасы

нигезендә.  
2. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре”

муниципаль   берәмлеге  бюджетының  бюджет  ассигнованиеләрен  бүлекләр,
бүлекчәләр, максатчан маддәләр (эшчәнлекнең муниципаль программалары һәм
программасыз  юнәлешләр),  чыгымнар классификациясе  төрләре  группалары
буенча бүлүне расларга:  

- 2019 елга   әлеге Карарның 9нчы кушымтасы нигезендә;
- 2020-2021 елларның  планлы чорына әлеге Карарның 10нчы кушымтасы

нигезендә. 
        3. 2019 елда һәм 2020-2021 елларның планлы чорында  Татарстан 
Республикасы Чистай муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” муниципаль  
берәмлеге бюджеты   акчасы хисабына ачык йөкләмәләр үтәлми дип 
билгеләргә.11нче кушымта нигезендә аларны үтәүгә акча күләме нульгә тигез. 

 6 нчы маддә
Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы   “Чистай  шәһәре”
муниципаль   берәмлеге  бюджетында  Чистай  муниципаль   районы
бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертларны исәпкә алырга:  

-2019 елда 4025,7 мең сум күләмендә, әлеге Карарның 12 нче кушымтасы
нигезендә;

-2020 елда 3835,1 мең сум һәм  2021  елда       2904,1 мең сум күләмендә,
әлеге Карарның 13 нче кушымтасы нигезендә.

7нче маддә
Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре”  муниципаль берәмлеге 
бюджетының калган акчасы  Чистай муниципаль районы Чистай шәһәре”  
муниципаль берәмлеге исеменнән товарлар куюга, эшләр башкаруга, хезмәтләр 
күрсәтүгә төзелгән муниципаль контрактларга түләү өчен, әлеге муниципаль 
контрактлар шартлары нигезендә 2018 елда түләнергә тиеш,   файдаланылмаган 
бюджет ассигнованиесенең калган суммасыннан артмаган күләмдә Чистай 
шәһәре   башкарма комитеты  тиешле карарлар кабул иткән очракта, 2019 елда  



күрсәтелгән максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга 
җибәрелә. 

.8нче маддә
 Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре”  
муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының 2019 елда һәм 2020-2021 
елларның планлы  чорында муниципаль хезмәткәрләр һәм учреждениеләр һәм  
башка бюджет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләре саны, шулай ук аларны тоту 
чыгымнары артуга китерә торган  карарлар кабул итәргә хокукы юк, Татарстан 
Республикасы Законнары һәм башка норматив-хокукый актлары , шулай ук 
Чистай муниципаль районы һәм Чистай шәһәре  норматив-хокукый актлары 
белән каралган очраклардан кала. 

9нчы маддә
Юридик затларга ( дәүләт (муниципаль)  учреждениеләргә субсидияләрдән

кала), шәхси эшмәкәрләргә һәм физик затларга  -- товарлар (эшләр, хезмәтләр)
җитештерүчеләргә субсидияләр, шулай ук бюджетара трансфертлар  Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль районы  Чистай шәһәре башкарма комитеты
билгеләгән тәртиптә бирелә.

10нчы маддә 
2019 елда Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы “Чистай

шәһәре”   муниципаль  берәмлеге  бюджетына  түләүләрне 2018 ел  нәтиҗәләре
буенча  салымнарны һәм башка мәҗбүри түләүләрне  түләгәннән соң  калган
муниципаль унитар предприятиеләр табышы өлешеннән, 2019 елның 1 июленә
кадәр башкарырга, чиста табышның 30 проценты күләмендә билгеләргә. 
      11 нче маддә  
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казналык органнары  
төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  
районы “Чистай шәһәре”  муниципаль берәмлеге бюджетын үтәү буенча аерым 
функцияләрне тормышка ашыра.  
       12нче маддә
Әлеге Карар  2019 елның  1 гыйнвареннан үз көченә керә..
      13нче маддә

Әлеге Карарны масса-күләм мәгълүмат чараларында бастырырга.  

Чистай муниципаль районы 
 Чистай шәһәре башлыгы                                                                  Д. А. Иванов


