
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  КАМА  ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ  СОВЕТЫ  КАРАРЫ 

 

“28” декабрь  2018 ел                                                                          № 178 

  

2017  елның 11  декабрендәге   “2018  елга   һәм    2019-2020 

еллар план чорына  Татарстан  Республикасы  Кама Тамагы 

муниципаль  районы  бюджеты  турында”гы  Кама   Тамагы  

муниципаль  районы Советының   115  номерлы   Карарына  

үзгәрешләр кертү  турында   (2018 елның  19   февралендәге  

129 номерлы, 2018 елның 16апрелендәге 132 номерлы, 2018  

елның   27   августындагы   141  номерлы,   2018   елның   12  

декабрендәге  170  номерлы   Карарларының редакциясендә  

үзгәрешләрен һәм өстәмәләрен исәпкә алып) 

 

      ““2018 елга Татарстан Республикасы бюджеты турында”гы Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында”гы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә, шулай ук муниципаль район Уставының 92 маддәсе һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2013 елның 

18 ноябрендәге 201 номерлы Карары белән расланган Кама Тамагы муниципаль 

районында бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы Нигезләмәгә 

таянып, Кама Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2017 

елның 11 декабрендәге 115 номерлы  “2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар 

план чорына Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджеты турында”гы  Карарын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

“1 Маддә   

1. 2018 елга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетының төп характеристикаларын расларга: 

 1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетының 

фаразланыла торган гомуми керемнәре күләме 466516,5 мең сум; 

2) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме 509960,0 мең сум. 

3) 43443,5 мең сум күләмендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджеты кытлыгы.  

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы бюджетының 2019 һәм 2020 еллар план чорына 

төп характеристикаларын раслау турында" 2009 ел, 10 июнь, 383 нче карары: 

1) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 2019 елга 

фаразланган керемнәренең гомуми күләме 395334,85 мең сум һәм 2020 елга 

401195,12 мең сум күләмендә; 

2) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме: 



 

 - 2019 елга 395334,85 мең сум күләмендә, шул исәптән 7773 мең сум шартлы 

рәвештә расланган чыгымнар; 

- 2020 елга 401195,12 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

15531,0 мең сум күләмендә расланган чыгымнар.  

3) 2019 елга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджеты дефициты 0 мең сум һәм 2020 елга 0 мең сум күләмендә. 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларын расларга: 

- 2018 елга әлеге Карарга 1 нче кушымта нигезендә; 

- 2019 һәм 2020 еллар план чорына әлеге Карарның 2 нче кушымтасы 

нигезендә. 

  

  2 Маддә 

1. 2019 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль эчке бурычының югары чиген 0 мең сум 

күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә 

расларга.  

2. 2020 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль эчке бурычының югары чиген 0 мең сум 

күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә 

расларга.   

3. 2021 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының муниципаль эчке бурычының югары чиген 0 мең сум 

күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә 

расларга.   

4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

бурычының югары чик күләмен билгеләргә: 

- 2018 елда - 0 мең сум күләмендә; 

- 2019 елда - 0 мең сум күләмендә; 

- 2020 елда - 0 мең сум күләмендә. 

  

  3 Маддә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында әлеге 

Карарга 3 нче кушымта нигезендә 2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорына 

фаразлана торган керемнәр күләмен исәпкә алырга. 

  

  4 Маддә 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 маддәсенең 2 пункты нигезендә 

әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә 2018 елга һәм 2019, 2020 еллар план чорына 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджет системасы 

бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативларын расларга. 

 

5 Маддә 

1. Акцияләре Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары милкендә булган акционер җәмгыятьләрнең идарә 

органнары (Директорлар советы, Күзәтү Советы) тарафыннан карарлар кабул 

иткәндә дәүләт вәкилләренә тапшырылган, чиста табыш куллану һәм дивидендлар 



түләү мәсьәләләре буенча 2018 елның 1 сентябренә кадәр акцияләр буенча 

дивидендлар акчалата формада түләү өчен тавыш бирергә тиеш (әгәр башка срок 

Җәмгыять Уставы белән билгеләнмәгән булса) ел нәтиҗәләре буенча чиста 

табышның 30 проценттан да ким булмаган күләмдә. 

 

2. 2018 елда Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

муниципаль унитар предприятиеләре табышының 2017 ел йомгаклары буенча 

салым һәм башка мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң кала торган өлешен Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына күчерү 2018 елның 1 

июленә кадәр күрсәтелгән табышның 30 проценты күләмендә башкарыла дип 

билгеләргә. 

   

6 Маддә 

     Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты - Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

керемнәренең Баш администраторлары исемлеген әлеге Карарга 5 нче кушымта 

нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты - 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары кытлыгын финанслау чыганаклары - Баш администраторлары исемлеген 

әлеге Карарга 6 нчы кушымта нигезендә расларга. 

 

 7 Маддә 

1.  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетының 

бюджет ассигнованиеләрен Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан маддәләре (дәүләт һәм 

муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программалаштырылмаган 

юнәлешләре), бюджет чыгымнарын классификацияләү чыгымнары төрләре 

төркемнәре буенча Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бүлүне расларга: 

- 2018 елга әлеге Карарга 7 нче кушымта нигезендә; 

- 2019 һәм 2020 еллар план чорына әлеге Карарга   8 номерлы кушымта 

нигезендә. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын расларга: 

- 2018 елга әлеге Карарга 9 нчы кушымта нигезендә; 

- 2019 һәм 2020 еллар план чорына әлеге Карарга 10 нчы кушымта нигезендә. 

  

 8 Маддә 

        Юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә һәм физик затларга - товарлар 

(эшләр, хезмәт күрсәтүләр) җитештерүчеләргә субсидияләр Кама Тамагы 

муниципаль районы Советы Карары белән билгеләнгән тәртиптә бирелә. 

 

  9 Маддә 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр күләмен расларга:    

- 2018 елга 15 582,0 мең сум күләмендә, 2019 елга 15 797,0 мең сум күләмендә 

һәм 2020 елга 16 229,6 мең сум күләмендә, шул исәптән Татарстан Республикасы 



бюджеты акчалары исәбеннән шәһәр, авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр 

исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга: 

 - 2018 елга шәһәр җирлекләре буенча бер кешегә исәпләгәндә 1323,5 сум, 

2019 елга бер кешегә исәпләгәндә - 1305,5 сум, 2020 елга бер кешегә исәпләгәндә -

1304,1 сум; 

- авыл җирлекләре буенча 2018 елга бер кешегә исәпләгәндә - 246,9 сум, 2019 

елга бер кешегә исәпләгәндә - 245,9 сум, 2020 елга бер кешегә исәпләгәндә - 245,8 

сум, әлеге Карарга 12 нче кушымта нигезендә бүлү белән, бер кешегә исәпләгәндә -

245,8 сум. 

  

 10 Маддә  
 

       “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирлекләре 

бюджетларына җирлекләр бюджетларының баланслылыгын тәэмин итү чараларын 

хуплау өчен дотацияләр күләмен расларга: 

  

- 2018 елга 2 291,9 мең сум күләмендә, 2019 елга 2 306,8 мең сум һәм 2020 елга 2 

297,1 мең сум күләмендә, әлеге Карарга 13 нче кушымта нигезендә бүлү белән. 

 

 11 Маддә 

 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен җирлекләр 

бюджетларына субвенцияләр күләмен расларга: 

- 2018 елга - 1 699,4 мең сум, 2019 елга - 1 718,0 мең сум, 2020 елга - 1 781,5 

мең сум, әлеге Карарга 14 нче кушымта нигезендә бүлү белән. 

  

         12 Маддә 

 

1.Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджетына җирлекләр бюджетларыннан күчерелергә тиешле 

бюджетара трансфертлар күләмен исәпкә алырга: 

- 2018-2020 елларга күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау өчен ел саен 

1711,0 мең сум, әлеге Карарга 15 нче кушымта нигезендә бүлү белән.  

- 2018 елга тышкы муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыру буенча 

“Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең контроль-

хисап органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары 

турында”  07.12.2011 ел,   6-ФЗ номеры  Федераль законны үтәү йөзеннән, 2019 елга 

172,0 мең сум һәм 2020 елга 172,0 мең сум күләмендә, әлеге Карарга 16 нчы 

кушымта нигезендә, 172,0 мең сум күләмендә. 

  

 

- 2018 елга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетына җирлекләр бюджетларыннан 2417,6 мең сум күләмендә күчерелергә 

тиешле мәдәният учреждениеләрен тотуга 2019 елга 2309,7 мең сум һәм 2020 елга 

әлеге Карарга 17 нче кушымта нигезендә 2329,4 мең сум күләмендә. 



2.Тиешле җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына җирлекләр 

бюджетларында әлеге маддәдә күрсәтелгән бюджетара трансфертларны күздә 

тотарга. 

3. 2018 елда Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына әлеге маддә 

каралган бюджетара трансфертларның өчтән бер өлеше күләмендә һәм 2018 елның 

1 октябренә кадәр бюджетара трансфертларның калган өлеше күләмендә бюджетара 

трансфертлар күчерүне билгеләргә. 

 

   13 Маддә 

 

Татарстан Республикасы бюджетыннан алына торган бюджетара 

трансфертларны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетында исәпкә алырга: 

- 2018 елда 311 130,5 мең сум күләмендә әлеге Карарга карата 18 нче 

кушымта нигезендә; 

- 2019 елда 251 203,6 мең сум һәм 2020 елда 255 612,52 мең сум күләмендә 

әлеге Карарга карата 19 нчы кушымта нигезендә. 

  

  14 Маддә 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 2018 елга 

17526,2 мең сум күләмендә, 2019 елга 14500 мең сум күләмендә, 2020 елга 15300 

мең сум һәм аларны 2018, 2019 һәм 2020 елларга Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының гомуми файдаланудагы юлларында Юл эшләре 

программасы чараларын гамәлгә ашыруга җибәрергә. 

   

14.1  башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән Карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен әлеге 

Карарга 20 нче кушымта нигезендә 16590,0 мең сум күләмендә расланган 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертларны Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында 2018 елда расларга; 

   

14.2  Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында әлеге Карарга карата 21 нче 

кушымта нигезендә гражданнарның үзара салым акчасын җәлеп итеп гамәлгә 

ашырыла торган җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар расларга;  

 

14.3 Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында 2018 елда авыл җирлекләренә 

әлеге Карарга 22 нче кушымта нигезендә 2000,0 мең сум күләмендә бюджетара 

трансфертлар расларга.  

  

 

15 Маддә  

 

2018 елда һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорында Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан җирлекләр бюджетларына бюджет 

кредитлары бирелми дип расларга.   

  



 

16 Маддә 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

хакимият органнары 2018 елда муниципаль хезмәткәрләр һәм муниципаль 

учреждениеләр һәм бюджет өлкәсенең башка оешмалары хезмәткәрләре санын 

арттыруга китерә торган Карарлар кабул итәргә хокуклы түгел. 

2. 2018 елда җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына муниципаль 

хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсенең башка оешмалары хезмәткәрләре санын 

арттыруга китерә торган Карарлар кабул итмәскә тәкъдим итәргә. 

  

  17 Маддә 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

акчаларының калган күләме Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы исеменнән төзелгән товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә 2017 елда әлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендә 

түләнергә тиешле муниципаль контрактларның файдаланылмаган бюджет 

ассигнованиеләре калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә, 2018 елда Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 

тиешле Карар кабул итү очракларында күрсәтелгән максатларга тиешле бюджет 

ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә. 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетын 

үтәгәндә, әлеге Карар белән расланган керемнәрдән фактта алынган субсидияләр 

һәм субвенцияләр, әлеге Карарга үзгәрешләр кертмичә, җыелма бюджет язмасына 

үзгәрешләр кертеп, субсидияләр һәм субвенцияләр бирү максатларына бәйле 

чыгымнарны арттыруга юнәлдерелә. 

 

  18 Маддә 
Татарстан Республикасы финанс Министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра.  

 

  19 Маддә 

 

Әлеге Карар 2018 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында басылып 

чыгарга тиеш була”. 

 

 

Кама Тамагы  муниципаль районы  

Башлыгы, Кама Тамагы муниципаль 

районы Советы рәисе                                                                П.Н. Лоханов 

 
 
 


