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1нче  статья    

 

1. 2019 елга Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 

расларга: 

1) Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының фаразланыла торган гомуми керем 

күләме 1818,050 мең сум; 

2) Олы Нырты авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми суммасы 1818,050 

мең сум; 

3) Олы Нырты авыл җирлеге бюджет дефициты 0,000 мең сум күләмендә. 

2. 2020 һәм 2021 елларга Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының төп характери-

стикаларын расларга: 

1) Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының 2020 елга фаразланыла торган гомуми 

керем күләме 1861,620 мең сум һәм 2021 елга 1838,740 мең сум күләмендә; 

2) Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының чыгымыгомуми күләме 2020 елга 

1861,620 мең сум һәм 2021 елга 1838,740 мең сум күләмендә; 

3) Олы Нырты авыл җирлеге бюджет дефициты 2020 һәм 2021 елларга 0,000 мең 

сум күләмендә. 

3. Мичән авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 2019 елга 

һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

   

2  нче статья  

1. Олы Нырты авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиген 

торышы буенча расларга тиеш  

2020 елның 1 гыйнварына 0,000 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль 

гарантияләр буенча бурычның иң югары чиге 0,000 мең сум күләмендә. 

- 2021 елның 1 гыйнварына 0,000 мең сум күләмендә, шул исәптән югары пре-

муниципаль гарантияләр буенча бурыч 0,000 мең сум күләмендә; 
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- 2022 елның 1 гыйнварына 0,000 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль 

гарантияләр буенча бурычның иң югары чиге 0,000 мең сум күләмендә. 

 

2. Олы Нырты авыл җирлеге муниципаль бурычының чик күләмен билгеләргә 

- 2019 елда-0,000 мең сум күләмендә; 

 - 2020 елда-0,000 мең сум күләмендә; 

 - 2021 елда-0,000 мең сум күләмендә. 

3 нче   статья   

Олы Нырты авыл җирлеге бюджетында 2019 һәм 2020 һәм 2021 еллар план чоры-

на әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә фаразлана торган керемнәр күләмен исәпкә 

алырга. 

 4 нче  статья  

1. Олы Нырты авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш администраторлары 

исемлеге әлеге карарга №3 кушымта нигезендә расларга. 

2.  Олы Нырты авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының 

баш администраторлары исемлеген әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә. 

 

           5 нче статья  

1.  2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына Олы Нырты авыл җирлеге бюдже-

ты чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә 

расларга. 

2. Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бүлек, 

бүлекчәләр, максатчан статьялар буенча бүлү (Олы Нырты авыл җирлеге муниципаль 

программалары һәм эшчәнлек программасы булмаган юнәлешләр), 2019 елга һәм 2020, 

2021 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре 

төркемнәре, әлеге карарга 6 нчы кушымта белән расларга. 

3. Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бүлек, 

бүлекчәләр, максатчан статьялар буенча бүлү (Олы Нырты авыл җирлеге муниципаль 

программалары һәм эшчәнлек программасы булмаган юнәлешләр),  

Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен максатчан 

статьялар белән бүлүне расларга (Олы Нырты авыл җирлеге муниципаль программала-

ры һәм эшчәнлек программасы булмаган юнәлешләр), әлеге карарга 7 нче кушымта ни-

гезендә 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюдже-тлар чыгымнарын клас-

сификацияләү бүлекләре, бүлекчәләре, чыгымнары төрләре төркемнәре, бүлекчәләре, 

бүлекчәләре буенча расларга. 

4. Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының 2019 елга ачык норматив 

йөкләмәләрне үтәүгә 0,000 мең сум күләмендә җибәрелә торган бюджет ассигновани-

еләренең гомуми күләме 2020 елга 0,000 мең сум һәм 2021 елга 0,000 мең сум күләмен-

дә расларга. 

6 нчы статья  

Олы Нырты авыл җирлеге бюджетында хәрби-миссариатлар булмаган территори-

яләрдә беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен Саба муници-

паль районы бюджетыннан субвенцияләр күләмен исәпкә алырга: 

- 2019 елга 86,400 мең сум күләмендә;  

- 2020 елга 86,700 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 89,880 мең сум күләмендә. 

 

7 нче статья  

           Олы Нырты авыл җирлеге башкарма комитеты 2019 елда муниципаль 

хезмәткәрләр һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләре санын арттыруга китерә 



  

торган карарлар, шулай ук аларны карап тотуга чыгымнарны, яңа кертелә торган объ-

ектлар буенча саннан тыш, киметергә хокуклы түгел. 
8 нче статья             

Олы Нырты авыл җирлеге бюджетының калган акчалары Олы Нырты авыл җир-

леге исеменнән төзелгән товарлар белән тәэмин итү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү 

өчен 2018 елда әлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендә үтәлергә тиешле 

муниципаль контрактлар суммасыннан артмаган күләмдә 2019 елда әлеге максатларга 

тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә. 

9 нчы статья  

Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгының Саба районы буенча Каз-

начылык Департаментының территориаль бүлеге төзелгән килешүләр нигезендә Мичән 

авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра. 

10 нчы статья  

Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

11 нче статья  

Әлеге карарны кул куйганнан соң 10 көннән дә соңга калмыйча игълан итәргә. 

 

 

 

 

 

Олы Нырты  авыл җирлеге башлыгы                                             Р.З.Сәфәргалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


