
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯШЕЛ ҮЗӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
АКЪЕГЕТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 КАРАР 

«20»  декабрь  2018 ел                                                                                                           № 184 
Татарстан Республикасы Яшел Үзән 
Районы Акъегет авыл җирлегенен 2019елга 
Һәм 2020,2021 план чоры бюджеты турында 
 
 

Акъегет авыл җирлеге башлыгы докладын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, 

«Россия Федерациясе җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 

Акъегет авыл җирлеге Советы халык һәм депутатлар тарафыннан кертелгән тәкъдимнәрне һәм 

искәрмәләрне исәпкә алып, халык һәм күрсәтмәләрне исәпкә алып, шулай ук Россия 

Федерациясе Бюджет кодексына таянып, «Россия Федерациясе җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, Акъегет авыл җирлеге советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары 2019 елга Акъегет авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 

расларга: 

1.1 Акъегет авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 3168,591 мең сум; 

1.2 Акъегет авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 3168,591 мең сум  

2. Акъегет авыл җирлеге бюджетының 2020 һәм 2021 еллар план чорына төп 

характеристикаларын расларга: 

 2.1 2020 елга Акъегет авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 3200,379 мең сум 

һәм 2021 елга 3283,593 мең сум; 

 2.2. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнарының гомуми күләме:  

- 2020 елга 3200,379 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 

80,009 мең сум күләмендә.;  

- 2021 елга 3283,593 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 164,179 мең сум 

күләмендә расланган чыгымнар. 3. Акъегет авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын билгеләргә: 

3. Акъегет авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын билгеләргә: 

 - 2019 елга әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә;  

- әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында. 

4. «Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында» 2014 елның 29 

ноябрендәге 383-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, муниципаль районнар һәм авыл 

җирлекләре бюджетлары арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләр исемлеген үзгәртү буенча 

чыгым вәкаләтләрен яңадан бүлүгә бәйле рәвештә, аерым салым һәм салым булмаган 

керемнәрне яңадан бүлү нормативларын яңадан бүлүне күздә тота (2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон редакциясендә), шулай ук Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы нигезендә 2019-2021 елларга Россия Федерациясе бюджет 



системасы бюджетлары арасында әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә керемнәрне бүлү 

нормативларын расларга 

5. Акъегет авыл җирлеге бюджетында 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына 

әлеге карарга 5,6 кушымта нигезендә фаразлана торган керемнәр күләмен исәпкә алырга 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Акъегет авыл җирлеге бюджеты 

керемнәренең Баш администраторлары» исемлеген әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә 

расларга. 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Акъегет авыл җирлеге бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары исемлеген әлеге карарга 7 

нче кушымта нигезендә расларга. 

8. Бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бүлүне расларга: - 2019 

елга әлеге карарга 8 нче кушымта нигезендә; - әлеге карарның 9 нчы кушымтасы нигезендә 

2020 һәм 2021 еллар план чорына кадәр. 

9. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Акъегет авыл җирлеге чыгымнарының 

ведомство структурасын расларга: - 2019 елга әлеге карарга 10 нчы кушымта нигезендә; - 

әлеге карар нигезендә, 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарның 11 нче кушымтасы 

нигезендә. 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2019 елга ачык норматив 

йөкләмәләрне үтәү өчен бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 3168,591 мең сум 

күләмендә, 2020 елга 3200,379 мең сум күләмендә һәм 2021 елга 3283,593 мең сум күләмендә 

расларга. 

11. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР Хөкүмәте 

карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "халыкка китапханә хезмәте 

күрсәтүне оештыру, китапханә фондларының сакланышын тәэмин итү буенча төзелгән 

килешүләр нигезендә каралган җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре 

өлешен гамәлгә ашыру һәм җирлекләрдә яшәүчеләрнең ялын оештыру һәм халыкның 

мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру өчен Яшел Үзән 

муниципаль районы бюджетына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар күләмен раслау 

турында" 

- 2019 елга 463,336 мең сум күләмендә;  

- 2020 елга 412,700 мең сум күләмендә; 

 - 2021 елга 412,720 мең сум күләмендә. 

12. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " җирлекләрнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотацияләр күләмен расларга:  

- 2019 елга 2509,023 мең сум күләмендә шул исәптән Татарстан Республикасы акчалары 

исәбеннән 15,784 мең сум; 

 - 2020 елга 2536,341 мең сум күләмендә шул исәптән Татарстан Республикасы акчалары 

исәбеннән 15,045 мең сум;  

- 2021 елга 2609,172 мең сум күләмендә шул исәптән Татарстан Республикасы акчалары 

исәбеннән 5,428 мең сум; 



13. Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә 

ашыру вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен җирлекләр бюджетларына субвенцияләр күләмен 

расларга: 

 - 2019 елга әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә бүлеп бирелгән 86,405 мең сум 

күләмендә;  

- 2020 елга әлеге карарны 6 нчы кушымта нигезендә бүлү белән 86,699 мең сум күләмендә;  

- 2021 елга 89,883 мең сум күләмендә, әлеге карарны 6 нчы кушымта нигезендә бүлү белән. 

14. Акъегет авыл җирлеге җирле үзидарә органнары 2019 елда планлаштырылган чорга 2020-

2021 елларда бюджет өлкәсенең муниципаль хезмәткәрләре һәм учреждениеләре һәм башка 

оешмалары хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы 

түгел. 

15. Акъегет авыл җирлеге бюджетын үтәгәндә фактта алынган керемнәр, әлеге карар белән 

расланган керемнәрнең гомуми күләменнән тыш, билгеләнгән тәртиптә, әлеге карарга 

муниципаль бурычка үзгәрешләр кертмичә, муниципаль бурычны түләүгә, шулай ук Россия 

Федерациясе Бюджет Кодексының 217 статьясындагы 3 пунктында каралган күләмдә бюджет 

ассигнованиеләре җитмәгән очракта гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә җибәрелә. 

Акъегет авыл җирлеге бюджетын үтәгәндә әлеге карар белән расланган керемнәрдән тыш 

фактта алынган субсидияләр һәм субвенцияләр, әлеге карарга үзгәрешләр кертмичә, җыелма 

бюджет язмасына үзгәрешләр кертмичә, субсидияләр һәм субвенцияләр бирү максатларына 

бәйле чыгымнарны арттыруга юнәлдерелә. 

16. Акъегет авыл җирлегенең бюджет учреждениеләре тарафыннан эшмәкәрлек һәм табыш 

китерә торган башка эшчәнлектән алынган акчалар Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының казначылык органнарында ачылган шәхси счетларда Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелгән 

генераль рөхсәтләр нигезендә исәпкә алына дип билгеләргә. 

17. Бюджет учреждениеләре бәяләмәсе һәм түләү дип билгеләргә Акъегет авыл җирлегенең 

эшмәкәрлек һәм керем китерә торган башка төр эшчәнлектән алынган акчалар хисабына 

тормышка ашырыла торган шартнамәләр расланган керемнәр һәм чыгымнар сметасы 

чикләрендә җитештерелә. 

18. 2019 елда Акъегет авыл җирлеге милкендәге һәм бюджет мәдәният һәм сәнгать, 

сәламәтлек саклау, мәгариф учреждениеләренә, шулай ук архив учреждениеләренә оператив 

идарәгә тапшырылган мөлкәтне арендага бирүдән кергән керемнәр Акъегет авыл җирлеге 

бюджеты керемнәре составына кертелә һәм әлеге карар нигезендә бюджет йөкләмәләрен 

үтәүгә файдаланыла дип билгеләргә. 

19. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары төзелгән 

килешүләр нигезендә Акъегет авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне 

гамәлгә ашыра 

20. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

 

Җирлек Башлыгы, 
Совет Рәисе:                                                                                                        А. В. Хәйруллина 

 



 

1 нче кушымта  
Акъегет Советы карары белән авыл җирлеге 

 "Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга  
бюджеты турында һәм план чорына-2020, 2021 еллар»  

«20» декабрь 2018 ел, № 184 
ЧЫГАНАКЛАР 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 
бюджеты кытлыгын 2019 нче елга финанслау 

 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы ДКИ җыелма 

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ ДЕФИЦИТЛАРЫН ЭЧКЕ 

ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

  

  01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ ДЕФИЦИТЛАРЫН ЭЧКЕ 

ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 

500 

 

  01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ 

АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

  

  01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ 

АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

 

500 

 

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыгын 

арттыру 

 -3168,591 

01 05 02 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган 

башка күләмен арттыру 

 -3168,591 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган 

башка күләмен арттыру 

 -3168,591 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлекләр бюджетларының 

калган калган башка күләмен 

арттыру 

 

500 

-3168,591 

 Бюджет дефициты   

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыклары 

кимү 

 3168,591 

01 05 02 00 00 0000 610 Башка калдыкларны киметү  3168,591 

01 05 02 0100 0000 610 Бюджет акчаларының калган 

башка калдыклары кимү 

 3168,591 

01 05 02 0110 0000 610 Җирлекләр бюджетларының 

башка калган акчаларының кимүе 

 

500 

3168,591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта  
Акъегет Советы Карары  

"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга  
бюджеты турында һәм план чорына-2020, 2021 еллар»  

«20» декабрь 2018 ел, № 184 

 

ЧЫГАНАКЛАР 
Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау  план чорына 2020, 2021 еллар 
 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы ДКИ 2020 2021 

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ ДЕФИЦИТЛАРЫН ЭЧКЕ 

ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

   

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ ДЕФИЦИТЛАРЫН ЭЧКЕ 

ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 

500 

  

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ 

АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

   

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ 

АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

 

500 

  

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыгын 

арттыру 

 -3200,379 -3283,593 

01 05 02 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 

күләмен арттыру 

 -3200,379 -3283,593 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 

күләмен арттыру 

 -3200,379 -3283,593 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлекләр бюджетларының калган 

калган башка күләмен арттыру 

500 -3200,379 -3283,593 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыклары 

кимү 

 3200,379 3283,593 

01 05 02 00 00 0000 610 Башка калдыкларны киметү  3200,379 3283,593 

01 05 02 0100 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка 

калдыклары кимү 

 3200,379 3283,5931 

01 05 02 0110 0000 610 Җирлекләр бюджетларының башка 

калган акчаларының кимүе 

500 3200,379 3283,593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 нче кушымта  
Акъегет Советы Карары  

"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга  
бюджеты турында һәм план чорына-2020, 2021 еллар»  

«20» декабрь 2018 ел, № 184 
 

Программа 
Акъегет авыл җирлегенең муниципаль эчке бурыч алулары Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районының 2019 елга һәм 2020-2021 елдагы план чорына 
административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар 

 
1. 2019 елда Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Акъегет авыл 

җирлеге бюджетына акча җәлеп итү планлаштырылмый. 

 2. 2020-2021 елларда Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 

Акъегет авыл җирлеге бюджетына акча җәлеп итү планлаштырылмый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 нче кушымта  
Акъегет Советы Карары  

"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга  
бюджеты турында һәм план чорына-2020, 2021 еллар»  

«20» декабрь 2018 ел, № 184 

Нормативлар 
бүлү керемнәр арасында бюджетлар Татарстан Республикасы бюджет системасы 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына 
                                                                                                                                                             

(процетларда) 

Код 
Төркемнәр, төркем исеме, мәкаләләр һәм 
подстатьялар, керемнәр исеме 

Акъегет авыл 
җирлеге бюджеты 

1 11 00000 00 0000 000 ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ 
МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 

 

1 11 02 033 10 0000 120 Авыл җирлекләре бюджетларыннан вакытлыча 
буш торган керемнәр 100 

1 11 02085 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендә булган акцияләр сату 
буенча аукционнар үткәрү барышында 
аккумуляцияләнүче суммалар урнаштырудан 
керемнәр 100 

1 11 03050 10 0000 120 Ил эчендә бюджет кредитлары бирүдән алынган 
процентлар авыл җирлекләре бюджеты хисабына 

100 
 

1 11 05025 10 0000 120 Аренда түләве рәвешендә алына торган 
керемнәр, шулай ук авыл җирлекләре милкендәге 
җирләр өчен аренда шартнамәләрен төзү хокукын 
сатудан алынган акчалар (муниципаль бюджет һәм 
Автоном учреждениеләрнең җир 
кишәрлекләреннән тыш)) 

100 

1 13 00000 00 0000 000 ТҮЛӘҮЛЕ ХЕЗМӘТЛӘР (ЭШЛӘР) КҮРСӘТҮДӘН 
КЕРЕМНӘР ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ЧЫГЫМНАРЫН 
КОМПЕНСАЦИЯЛӘҮДӘН КЕРЕМНӘР  

 

код Төркемнәр,төркем исеме,мәкаләләр һәм 
мәкалә асты керемнәр исеме 

Акъегет авыл 
җирлеге бюджеты 

1 13 01995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджет акчаларын алучылар 
тарафыннан түләүле хезмәтләр (эшләр) 
күрсәтүдән башка керемнәр 

100 
 
 
 
 

 
 

1 13 02065 10 0000 130 Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә 
бәйле рәвештә тотылган чыгымнарны каплау 
тәртибендә кергән керемнәр 100 

1 13 02995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетларының чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка керемнәр 100 

1 14 00000 00 0000 000 МАТДИ ҺӘМ МАТДИ БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ 
САТУДАН КЕРЕМНӘР  



1 14 06025 10 0000 430 Авыл җирлекләре милкендәге җир кишәрлекләрен 
сатудан керемнәр (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләр җир кишәрлекләреннән 
тыш)) 100 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВ ТҮЛӘҮЛӘР ҺӘМ ҖЫЕМНАР 
 

1 15 02050 10 0000 140 Аерым функцияләрне башкарган өчен җирле 
үзидарә органнары (оешмалар) авыл җирлекләре 
тарафыннан алына торган түләүләр 100 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ 
ТҮЛӘТТЕРҮ  

1 16 21050 10 0000 140 Җинаять кылуда гаепле затлардан түләтелә 
торган акчалата түләтүләр (штрафлар) һәм авыл 
җирлекләре бюджетларына күчерелә торган 
мөлкәткә зыян түләтүләр (штрафлар) һәм башка 
суммалар 100 

1 16 23051 10 0000 140 Табыш кулланучылар тарафыннан авыл 
җирлекләре бюджетлары акчаларын алучылар 
чыгыш ясаган граждан җаваплылыгын мәҗбүри 
иминләштерү буенча иминият очраклары барлыкка 
килгән очракта зыянны кайтарудан килгән 
керемнәр 100 

1 16 23052 10 0000 140 Табыш кулланучылар тарафыннан авыл 
җирлекләре бюджетлары акчаларын алучылар 
чыгыш ясаган граждан җаваплылыгын мәҗбүри 
иминләштерү буенча иминият очраклары барлыкка 
килгән очракта зыянны кайтарудан килгән 
керемнәр 100 

1 16 32000 10 0000 140 Бюджет акчаларын законсыз яки максатчан 
кулланмау нәтиҗәсендә китерелгән зыянны 
каплауга салына торган акчалата түләтүләр (авыл 
җирлекләре бюджетлары өлешендә)) 100 

1 16 37040 10 0000 140 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган 
авыр йөкләрне ташуны гамәлгә ашыручы 
транспорт чаралары җирле әһәмияттәге 
автомобиль юлларына китерә торган зыянны 
кайтаруга суммалар керә 

100 

1 16 90050 10 0000 140 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган 
зыянны түләтүдән (штрафлардан) һәм башка 
суммалардан башка керемнәр 100 

1 17 00000 00 0000 000 БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР  

1 17 01050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган 
кертемнәр әйтеп бетергесез 100 

1 17 02020 10 0000 180 
Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан 
авыл хуҗалыгы җирләрен тартып алу белән бәйле 
авыл хуҗалыгы җитештерүе югалтуларын каплау 
(2008 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән 
йөкләмәләр буенча) 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларының салым 
булмаган башка керемнәре 100 

 

 

 



5 нче кушымта  
Акъегет Советы Карары  

"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга  
бюджеты турында һәм план чорына-2020, 2021 еллар»  
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Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 
бюджетының фаразлана торган керемнәре күләме 

2019 елга 
   (Мең.сум) 

Исеме Керем коды ДКД Җыелма 

    

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН 
КЕРЕМНӘР 

 1 00 00000 00 0000 000  573,163 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНӘР  1 01 00000 00 0000 000  64,263 

" Салым агенты чыганагы булып торган 
керемнәр булган физик затлар кеременә 
салым, аңа карата салым исәпләү һәм 
түләү 227,227 статьялары нигезендә 
гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән 
тыш.1 һәм 228 Россия Федерациясе 
Салым кодексының 1 һәм 228 
статьяларына үзгәрешләр кертү 
хакында". 

 1 01 02010 01 0000 110  64,263 

Салым ставкалары буенча Россия 
Федерациясе Салым кодексының 224 
статьясындагы 1 пункты белән 
билгеләнгән керемнәрдән физик затлар 
кеременә салым  

1 01 02021 01 0000 110  64,263 

МИЛЕК САЛЫМЫ 1 06 00000 00 0000 000  503,900 

Физик затлар милкенә салым 1 06 01000 00 0000 000  32,000 

Җирлек чикләрендә урнашкан салым 
салу объектларына кулланыла торган 
ставкалар буенча физик затлар милкенә 
салым алына торган салым 

1 06 01030 10 0000 110  32,000 

Җир салымы 1 06 06000 00 0000 000  471,900 

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан 
җир кишәрлегенә ия булган 
оешмалардан җир салымы 

1 06 06033 10 0000 110  311,900 

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан 
җир кишәрлегенә ия булган физик 
затлардан җир салымы 

1 06 06043 10 0000 110  160,000 

Җирле үзидарә органнарының вазыйфаи 
затлары тарафыннан нотариаль 
гамәлләр кылуга РФ закон актлары 
нигезендә вәкаләтле нотариаль 
гамәлләр кылган өчен дәүләт 
пошлинасы 

1 08 00000 00 0000 000  5,000 

Җирле үзидарә органнарының вазыйфаи 
затлары тарафыннан нотариаль 
гамәлләр кылуга РФ закон актлары 
нигезендә вәкаләтле нотариаль 
гамәлләр кылган өчен дәүләт 
пошлинасы 

1 08 04020 01 0000 110  5,000 

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 2 00 00000 00 0000 000  2595,428 

Россия Федерациясе бюджет 2 02 00000 00 0000 000  2595,428 



системасының башка бюджетларыннан 
түләүсез керемнәр 
Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 
җирлекләр бюджетларына дотацияләр 

2 02 15001 10 0000 151  2509,023 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру өчен җирлекләр 
бюджетларына субвенцияләр 

2 02 35118 10 0000 151  86,405 

НӘТИҖӘДӘ, КЕРЕМНӘР   3168,591 
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"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга  
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Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 

бюджетының фаразлана торган керемнәре күләме 2020-2021 елларга 

 

   Суммасы (мең 
сум) 

Исеме Керем коды Д
ДКД 

Планлы чоры 

   2020 год 2021 год 

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН 
КЕРЕМНӘР 

1 00 00000 00 0000 000  577,339 584,538 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, 
КЕРЕМНӘР 

1 01 00000 00 0000 000  67,369 71,108 

Физик затлар кеременә салым 1 01 02000 01 0000 110  67,369 71,108 

"Салым агенты чыганагы булып 
торган керемнәргә салым, салым 
күләме 227,227 статьялары 
нигезендә гамәлгә ашырыла торган 
керемнәрдән тыш.1 һәм 228 Россия 
Федерациясе Салым кодексының 1 
һәм 228 статьяларына үзгәрешләр 
кертү хакында". 

1 01 02010 01 0000 110  67,369 71,108 

 МИЛЕК САЛЫМЫ 1 06 00000 00 0000 000  504,970 508,430 

Физик затлар милкенә салым 1 06 01000 00 0000 000  34,640 38,100 
 

Җирлек чикләрендә урнашкан 
салым салу объектларына 
кулланыла торган ставкалар буенча 
физик затлар милкенә салым алына 
торган салым 

1 06 01030 10 0000 110  34,640 38,100 

ҖИР САЛЫМЫ 1 06 06000 00 00000 000  470,330 470,330 

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлегенә ия 
булган оешмалардан җир салымы 

1 06 06033 10 0000 110  311,900 311,900 

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлегенә ия 
булган физик затлардан җир 
салымы 

1 06 06043 10 0000 110  158,430 158,430 

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 2 00 00000 00 0000 000  2623,040 2699,055 

Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка 
бюджетларыннан түләүсез 
керемнәр 

2 02 00000 00 0000 000  3623,040 2699,055 

Бюджет тәэмин ителешен 
тигезләүгә җирлекләр 
бюджетларына дотацияләр 

2 02 15001 10 0000 151  2536,341 2609,172 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби 
исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен 
җирлекләр бюджетларына 
субвенцияләр 

2 02 35118 10 0000 151  86,699 89,883 

БАРЛЫК КЕРЕМНӘР   3200,379 3289,593 
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Яшел Үзән муниципаль районы 
Акъегет авыл җирлеге бюджет керемнәренең баш администраторлары исемлеге 

 
 
 

1 нче Таблица 
Исемлек 

баш администраторов керемнәр бюджет Акъегет авыл җирлеге Яшел Үзән муниципаль 
районы – җирле үзидарә органнары һәм муниципаль учреждениеләр 

Бюджет классификациясе коды 

Исеме баш 
администраторы 

керемнәр 

Акъегет авыл 
җирлегенең бюджет 

керемнәре 

802    Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

802 1 16 51040 02 0000 140  муниципаль                 хокукый актларны үтәмәгән өчен Россия 

Федерациясе  субъектлары законнарында билгеләнгән акчалата түләтүләр (штрафлар) 

802 1 17 01050 10 0000 180    авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган кертемнәр 

803   Яшел Үзән муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы 

«муниципаль учреждениесе» 

803 1 11 01050 10 0000 120 хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең устав (склад) 

капиталларында           өлешкә туры килә торган табыш яисә авыл җирлекләрендәге акцияләр 

буенча дивидендлар рәвешендә керем рәвешендә керемнәр 

803 1 11 02085 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендә булган акцияләр сату буенча аукционнар 

үткәрү                   барышында аккумуляцияләнүче суммалар урнаштырудан керемнәр 

803 1 11 05025 10 000 120  керем, шулай ук авыл җирлекләре милкендәге җирләр өчен аренда           

шартнамәләрен төзү хокукын сатудан алынган акчалар (муниципаль бюджет һәм автоном  

учреждениеләр җир кишәрлекләреннән тыш) 

803 1 11 05027 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларына бүлеп бирелгән полосада урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә 

алына торган керем 

803 1 11 05035 10 0000 120 авыл җирлекләре идарәсе органнарының оператив идарәсендә һәм 

алар     тарафыннан төзелгән учреждениеләрдәге мөлкәтне арендага бирүдән керемнәр 

(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш)  

803 1 11 05075 10 0000 120 авыл җирлекләре казнасын тәшкил итүче мөлкәтне арендага бирүдән 

кергән керем (җир кишәрлекләреннән тыш) 

803 1 11 07015 10 0000 120 муниципаль унитар предприятиеләрнең авыл җирлекләре 

тарафыннан төзелгән салым һәм мәҗбүри башка түләүләрне керткәннән соң кала торган табыш 

өлешен күчерүдән керемнәр 



803 1 11 08050 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм 

автоном учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) ышанычлы идарәгә тапшырудан алына торган акчалар 

803 1 11 09045 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм 

автоном учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) кулланудан башка керемнәр) 

803 1 14 01050 10 0000 410 авыл җирлекләре милкендәге фатирлар сатудан кергән табыш 

803 1 14 02052 10 0000 410 авыл җирлекләре идарәсе органнары карамагындагы 

учреждениеләрнең оператив идарәсендә күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә 

ашыру өлешендә булган мөлкәтне сатудан кергән керемнәр (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

803 1 14 02052 10 000 440 авыл җирлекләре идарәсе органнары карамагындагы 

учреждениеләрнең оператив идарәсендә күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә 

ашыру өлешендә булган мөлкәтне сатудан кергән керемнәр (муниципаль бюджет һәм автоном 

учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 

803 1 14 02053 10 0000 410 авыл җирлекләре милкендәге башка мөлкәтне (муниципаль бюджет 

һәм автоном учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) сатудан алынган керемнәр күрсәтелгән мөлкәт буенча төп 

чараларны гамәлгә ашыру өлешендә 

803 1 14 02053 10 0000 440 авыл җирлекләре милкендәге башка мөлкәтне (муниципаль бюджет 

һәм автоном учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) сатудан алынган керемнәр күрсәтелгән мөлкәт буенча матди 

запасларны гамәлгә ашыру өлешендә 

803 1 14 02058 10 0000 410 төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә авыл җирлекләре 

милкендәге бюджет, Автоном учреждениеләрнең күчемсез милеген сатудан керемнәр 

803 1 14 06025 10 0000 430 авыл җирлекләре милкендәге җир кишәрлекләрен сатудан керемнәр 

(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр җир кишәрлекләреннән тыш)) 

803 1 14 06045 10 0000 430 бюджет һәм автоном учреждениеләрдән файдалануда булган авыл 

җирлекләре милкендәге җир кишәрлекләрен сатудан керемнәр 

803 1 16 23051 10 0000 140 гражданнар җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү буенча иминият 

очраклары туганда зыянны кайтарудан керемнәр, ул чакта файдалы кулланучылар авыл 

җирлекләре бюджет акчаларын алучылар чыгыш ясый 

803 1 16 23052 10 0000 140 файдалы кулланучылар тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан акча алучылар чыгыш ясаган башка иминият очраклары туганда зыянны 

кайтарудан керемнәр 

803 1 16 90050 10 0000 140 авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган зыянны түләтүдән 

(штрафлардан) башка керемнәр 

803 1 17 01050 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган кертемнәр 

 

 



805 Яшел Үзән муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы 

805 1 08 04020 01 0000 110 Россия Федерациясе закон актлары нигезендә нотариаль гамәлләр 

башкаруга вәкаләтле җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы. 

805 1 08 04020 01 1000 110 Россия Федерациясе закон актлары нигезендә нотариаль гамәлләр 

башкаруга вәкаләтле җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы. 

805 1 08 04020 01 4000 110 Россия Федерациясе закон актлары нигезендә нотариаль гамәлләр 

башкаруга вәкаләтле җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы. 

805 1 11 03050 10 000 120 процент авыл җирлекләре бюджетлары хисабына ил эчендә бюджет 

кредитлары бирүдән алынган 

805 1 16 23051 10 0000 140 гражданнар җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү буенча иминият 

очраклары туганда зыянны кайтарудан керемнәр, ул чакта табыш кулланучылар авыл җирлекләре 

бюджетлары акчаларын алучылар чыгыш ясый 

805 1 16 23052 10 0000 140 файдалы кулланучылар авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын 

алучылар чыгыш ясаган башка иминият очраклары туганда зыянны кайтарудан керемнәр 

805 1 16 90050 10 0000 140 авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган зыянны түләтүдән 

(штрафлардан) башка керемнәр 

805 1 17 01050 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган кертемнәр 

805 1 17 14030 10 0000 180 гражданнарның үзара салым акчалары авыл җирлекләре 

бюджетларына күчерелә 

805 2 02 15001 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

дотацияләр бюджетларның баланслашуын тәэмин итү чараларына авыл җирлекләре 

бюджетларына  

805 2 02 15002 10 0000 151 Дотациялер 

805 2 02 19999 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына башка дотацияләр 

Авыл җирлекләре бюджетларына гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын, шул исәптән 

җирлекләрдәге юлларны төзүгә, модернизацияләүгә һәм карап тотуга субсидия (федераль 

әһәмияттәге автомобиль юлларыннан тыш)) 

Федераль максатчан программаларны тормышка ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына 

805 2 02 20051 10 0000 151 субсидия 

805 2 02 20077 10 0000 151 муниципаль милек объектларына капитал салуларны финанслашу 

өчен авыл җирлекләре бюджетларына субсидия 

805 2 02 20079 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына торак фондыннан һәм (яки) тузган 

торак фондыннан гражданнарны күчерү өчен субсидия (70 проценттан артык)) 

Авыл җирлекләре бюджетларына башка субсидиялер 

805 2 02 35250 10 0000 151 гражданнарның аерым категорияләренә торак-коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр өчен түләүгә авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр 



805 2 02 35930 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына Граждан хәле актларын дәүләт 

теркәвенә алу өчен субвенция 

Россия Федерациясендә гомуми юрисдикциядәге федераль судларның присяжный 

утырышчыларына кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәртү) өчен авыл җирлекләре 

бюджетларына субвенция 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенция 

805 2 02 30024 10 0000 151 Россия Федерациясе субъектлары векалетлерен утеу өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына Субвенциялер 

Авыл җирлекләре бюджетларына башка субвенциялер 

805 2 02 45160 10 0000 151 башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән 

карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга муниципаль районнар бюджетларыннан авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар  

805 2 02 45144 10 0000 151 муниципаль берәмлекләр китапханәләренең китап фондларын 

комплектлау өчен авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

805 2 02 45147 10 0000 151 авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан Муниципаль 

мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме күрсәтүгә авыл җирлекләре бюджетларына 

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан Муниципаль мәдәният учреждениеләренең иң 

яхшы хезмәткәрләренә дәүләт ярдәме өчен авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар Авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар) 

805 2 03 05010 10 0000 180 дәүләт (муниципаль) оешмалары тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетлары акчаларын алучылар өчен грантлар бирү 

805 2 03 05020 10 0000 180 дәүләт (муниципаль) оешмалары тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан файдаланучыларга бирелә торган акчадан кергән акча күләме башка түләүсез 

керемнәр авыл җирлекләре бюджетларына 

805 2 04 05010 10 0000 180 дәүләтнеке булмаган оешмалар тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан файдаланучылар өчен грантлар бирү 

805 2 04 05020 10 0000 180 дәүләтнеке булмаган оешмалар тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан файдаланучыларга бирелә торган акчадан кергән акча күләме 

Дәүләтнеке булмаган оешмалардан авыл җирлекләре бюджетларына башка түләүсез керемнәр 

805 2 04 05099 10 0000 180 

805 2 07 05020 10 0000 180 физик затлар тарафыннан авыл җирлекләре бюджетларыннан 

файдаланучыларга бирелә торган акчадан кергән акча 805 2 07 05020 10 0000 180 

805 2 07 05030 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларына түләүсез кертемнәр башка 



 

805 2 08 05000 10 0000 180 артык түләнгән яки артык алынган салым, җыемнар һәм башка 

түләүләрне кире кайтаруны (исәпкә алуны) гамәлгә ашыру өчен, шулай ук мондый кире кайтаруны 

үз вакытында башкармаган һәм артык кайтарып алынган суммаларга исәпләнгән процентларның 

суммаларын исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларыннан (җирлекләр 

бюджетларына)  

805 2 08 05000 10 0000 180 күчерүне (авыл җирлекләре бюджетларыннан) 

805 2 18 05010 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджет учреждениеләре тарафыннан узган 

еллардагы субсидия калдыкларын кире кайтарудан алынган керемнәр 

805 2 18 05020 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларының керемнәре автоном 

учреждениеләр тарафыннан узган еллардагы субсидияләрне кире кайтарудан 

805 2 18 05030 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларының башка оешмалар тарафыннан 

узган еллардагы субсидия калдыкларын кире кайтарудан алынган керемнәре 

805 2 18 60010 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларының узган еллардагы бюджетларыннан 

субсидия, субвенция һәм башка бюджетара трансфертлар калдыкларын кире кайтарудан алынган 

керемнәре 

805 2 18 60020 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларының керемнере максатчан билгеләнеше 

булган субсидияләр, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертлар калдыкларын кире 

кайтарудан алынган керемнәр узган ел бюджеттан тыш дәүләт фондлары бюджетларыннан 

854 Акъегет авыл җирлеге башкарма комитеты 
 

854 1 08 04020 01 0000 110 Россия Федерациясе закон актлары нигезендә нотариаль гамәлләр 

башкаруга вәкаләтле җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы. 

854 1 08 04020 01 1000 110 җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан 

нотариаль гамәлләр башкаруга Россия Федерациясе закон актлары нигезендә вәкаләтле 

нотариаль гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы. 

854 1 08 04020 01 4000 110 Россия Федерациясе закон актлары нигезендә нотариаль гамәлләр 

башкаруга вәкаләтле җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 

гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы. 

854 1 11 09045 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм 

автоном учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 

учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) кулланудан башка керемнәр) 

854 1 13 01995 10 0000 130 авыл җирлекләре бюджет акчаларын алучылар тарафыннан түләүле 

хезмәтләр (эшләр) күрсәтүдән башка керемнәр 

854 1 13 02065 10 0000 130 авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле рәвештә 

тотылган чыгымнарны каплау тәртибендә кергән керемнәр 

854 1 13 02995 10 0000 130 авыл җирлекләре бюджетларының чыгымнарын компенсацияләүдән 

башка керемнәр  

854 1 16 90050 10 0000 140 авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган зыянны түләтүдән 

(штрафлардан) һәм башка суммалардан башка керемнәр 



854 1 17 01050 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган кертемнәр 

854 1 17 05050 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларының салым булмаган башка керемнәре 

854 1 17 14030 10 0000 180 гражданнарның үзара салым акчалары авыл җирлекләре 

бюджетларына күчерелә 

000 Акъегет авыл җирлеге бюджетының башка керемнәре, аларны администрацияләү 

Акъегет авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш администраторлары тарафыннан үз 

компетенциясе чикләрендә гамәлгә ашырыла ала 

 

000 1 11 02033 10 0000 120 авыл җирлекләре бюджетларын вакытлыча буш торудан керем 

000 1 11 09015 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге хәрби, махсус һәм ике төрле 

билгеләнештәге интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә хокуклар белән идарә итүдән керемнәр 

000 1 11 09025 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге фәнни-техник эшчәнлек нәтиҗәләренә 

хокуклар белән идарә итүдән керемнәр 

000 1 11 09035 10 0000 120 авыл җирлекләре милкендәге автомобиль юлларын 

эксплуатацияләүдән һәм алардан файдаланудан Керем 

000 1 13 01995 10 0000 130 авыл җирлекләре бюджет акчаларын алучылар тарафыннан түләүле 

хезмәтләр (эшләр) күрсәтүдән башка керемнәр 1 13 01995 10 0000 130 

000 1 13 02995 10 0000 130 авыл җирлекләре бюджетларының чыгымнарын компенсацияләүдән 

башка керемнәр  

 

000 1 14 03050 10 0000 410 авыл җирлекләре керемнәренә конфискацияләнгән һәм башка 

милекне күрсәтүдән һәм реализацияләүдән алынган акчалар (күрсәтелгән милек буенча төп 

чараларны гамәлгә ашыру өлешендә)) 

000 1 14 03050 10 0000 440Авыл җирлекләре кеременә мөрәҗәгать иткән конфискацияләнгән 

һәм башка милекне (күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә)  

000    1 14 04050 10 0000 420 Авыл җирлекләре милкендәге матди булмаган активларны сатудан 

керемнәр  

000  1 15 02050 10 0000 140 Билгеле бер функцияләрне башкарган өчен авыл җирлекләре 

идарәсе (оешмалары) органнары тарафыннан алына торган түләүләр аерым функцияләрне 

башкарган өчен авыл җирлекләре идарәсе (оешмалары) органнары тарафыннан алына торган 

түләүләр 

000  1 16 18050 10 0000 140 Бюджет законнарын бозган өчен (авыл җирлекләре бюджетлары 

өлешендә) акчалата түләтүләр (штрафлар) 

000   1 16 90050 10 000 140 башка керемнәр авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган 

зыянны түләтүдән (штрафлардан) һәм башка суммалардан 

000   1 17 05050 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларының салым булмаган башка 

керемнәре 

000 2 01 05010 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларыннан файдаланучылар өчен грантлар 

бирү 

000  2 01 05020 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларыннан файдаланучыларга хәл 

ителмәгән акчалар исәбеннән бирелә торган акчалар  

000  2 01 05099 10 0000 180 авыл җирлекләре бюджетларына тапшырылмый торган башка 

акчалар 

000  2 02 25086 10 0000 151 чит илләрдә яшәүче ватандашларны Россия Федерациясенә ирекле 

күчерүгә ярдәм күрсәтү буенча дәүләт программасына кертелгән күчерүнең региональ 

программасында каралган чараларны тормышка ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына 

субсидия 



                          000 2 02 35220 10 0000 151 Россия мактаулы доноры "күкрәк билгесе белән бүләкләнгән 
затларга ел саен акчалата түләүне гамәлгә ашыру буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенция" 
 

000 2 02 30013 10 0000 151 Реабилитацияләнгән затларга һәм сәяси репрессияләрдән зыян 

күргән дип танылган затларга социаль ярдәм чараларын тәэмин итүгә авыл җирлекләре 

бюджетларына субвенция 

                      000 2 02 35240 10 0000 151 Бюджетьма Субвенциялер бер мертебе биреле торган пособие 

тулеуге авыл дирлеклере бюджетларына бер мертебе биреле торган пособие hem айлык 

акчалата компенсациялер алуга авыл дирлеклере бюджетларына бер мертебе биреле торган 

Субвенциялер 

 
000   2 02 35280 10 0000 151 транспорт чаралары хуҗаларының граждан җаваплылыгын мәҗбүри 

иминләштерү шартнамәләре буенча иминият премияләре компенсацияләре түләү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына субвенция 

000 2 02 35129 10 0000 151 Урман мөнәсәбәтләре өлкәсендәге аерым вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенция  

000 2 02 35128 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына су мөнәсәбәтләре өлкәсендәге 

аерым вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен субвенция 

000 2 02 35260 10 0000 151 Ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны гаиләгә 

урнаштыруның барлык рәвешләрендә бер тапкыр бирелә торган пособие түләүгә авыл 

җирлекләре бюджетларына субвенция 

000 2 02 35290 10 0000 151 Федерациясе векалетлерен тормышка ашыру ечен авыл 

җирлекләре бюджетларына Субвенциялер эшсез гражданнарга социаль тулеулерне тормышка 

ашыру буенча Россия Федерациясе векалетлерен тормышка ашыруга 

000 2 02 35134 10 0000 151 Федерациясе Президентының "1941-1945 еллардагы Бөек 

Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү турында" 2008 елның 7 маендагы 714 

номерлы Указы нигезендә гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенция 

000 2 02 35135 10 0000 151 Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында 

"1995 елның 12 гыйнварындагы 5-ФЗ номерлы федераль законнарда һәм" Россия 

Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында "1995 елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ 

номерлы федераль законнарда билгеләнгән аерым категория гражданнарны торак белән тәэмин 

итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенция 

000 2 02 35485 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына хәрби хезмәттән (хезмәттән) азат 

ителгән гражданнарны һәм аларга тиңләштерелгән затларны торак белән тәэмин итү өчен 

субвенция 

000  2 02 35084 10 0000 151 өченче бала туган очракта яисә аннан соңгы балалары Өч яшькә 

җиткәнче билгеләнә торган айлык акчалата түләүне гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре 

бюджетларына субвенция (статья исеме 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә) 2 02 35084 10 0000 151 авыл җирлекләре бюджетларына 

субвенция (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендә) 

000 2 02 45153 10 0000 151 Пенсиягә региональ өстәмә түләү өчен авыл җирлекләре 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар (статья исеме 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

000 2 02 45146 10 0000 151 Россия Федерациясе китапханәләрен Интернет челтәренә 

тоташтыруга һәм китапханә эше системасын үстерүгә, мәгълүмат технологияләрен киңәйтү һәм 

цифрлы фотматка күчерү бурычларын исәпкә алып, авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар  



000 2 02 90054 10 0000 151 муниципаль районнар бюджетларыннан авыл җирлекләре 

бюджетларына түләүсез башка керемнәр 

000 2 03 05010 10 0000 180 Дәүләт (муниципаль) оешмалары тарафыннан авыл 

җирлекләре бюджет акчаларын алучылар өчен грантлар бирү 

000 2 03 05020 10 0000 180 Дәүләт (муниципаль) оешмалары тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан файдаланучыларга бирелә торган акчалата түләүдән кергән акчалар  

000 2 03 05030 10 0000 180 Торак - коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү 

фондыннан авыл җирлекләре бюджетларына күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау 

чараларын тәэмин итүгә кире кайтарылмый торган акчалар 

000   2 03 05040 10 0000 180 гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү, шул 

исәптән авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү, аз катлы торак төзелешен 

үстерү кирәклеген исәпкә алып, авыл җирлекләре бюджетларына кире кайтарылмый торган 

кертемнәр 

000 2 03 05099 10 0000 180 Дәүләт (муниципаль) оешмаларыннан авыл җирлекләре 

бюджетларына кире кайтарылмый торган башка акчалар 

000 2 04 05010 10 0000180 дәүләтнеке булмаган оешмалар тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан файдаланучылар өчен грантлар бирү 

000 2 04 05020 10 0000 180 Дәүләтнеке булмаган оешмалар тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетларыннан файдаланучыларга бирелә торган акчадан кергән акчалар  

000  2 04 05020 10 0000 180 Дәүләтнеке булмаган оешмалардан авыл җирлекләре бюджетларына 

башка түләүсез керемнәр 

000 2 04 05099 10 0000 180 Дәүләтнеке булмаган оешмалардан авыл җирлекләре 

бюджетларына башка түләүсез керемнәр. 

000 2 07 05010 10 0000 180  
Авыл җирлегендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына карата физик һәм 

юридик затлардан юл эшчәнлеген, шул исәптән ирекле иганә акчаларын финанс белән тәэмин 
итүгә кире кайтарылмый торган акчалар 
000 2 07 05020 10 0000 180  Физик затлар тарафыннан авыл җирлекләре бюджетларыннан 

файдаланучыларга бирелә торган акчалардан керем алынган 

бирелә торган акчалардан керем алынган 

Башка түләүсез керемнәр авыл җирлекләре бюджетларына 

000 2 08 05000 10 0000 180 

Артык түләнгән яки артык алынган салым, җыемнар һәм башка түләүләрне кире кайтаруны 

(исәпкә алуны) гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларыннан (җирлекләр 

бюджетларына) 180 күчерү, шулай ук мондый кире кайтаруны үз вакытында башкармаган һәм 

артык кайтарып алынган суммаларга исәпләнгән процентларның суммаларын исәпкә алу (исәпкә 

алу) өчен процент суммасына керә 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче таблица 

Бюджет керемнәренең баш администраторлары Яшел Үзән муниципаль районы 

Акъегет авыл җирлеге – Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнары бюджет керемнәренең баш администраторлары 

исемлеге 

Бюджет классификациясе 
коды 

Акъегет авыл җирлегенең 
бюджет керемнәре 

атама 

Баш администраторы 
керемнәр 

 

182 Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе 

182 1 01 02000 01 0000 110  Физик затлар керемнәренә салым<*> 

182 1 05 03010 01 0000 110 бердәм авыл хуҗалыгы салымы<*> 

182 1 05 03020 01 0000 110 Бердәм авыл хуҗалыгы салымы (2011 елның 1 гыйнварына 

кадәр узган салым чорлары өчен) <*> 

182 1 06 01030 10 0000 110 физик затлар милкенә салым җирлекләр чикләрендә 

урнашкан салым салу объектларына кулланыла торган ставкалар буенча алына 

182 1 06033 10 0000 110 авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенә ия 

булган оешмалардан җир салымы 

182 1 06043 10 0000 110 авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенә ия 

булган физик затлардан җир салымы 

182 1 09 00000 00 0000 000 ГАМӘЛДӘН ЧЫГАРЫЛГАН САЛЫМНАР, ҖЫЕМНАР ҺӘМ 

БАШКА МӘҖБҮРИ ТҮЛӘҮЛӘР БУЕНЧА БУРЫЧ ҺӘМ ЯҢАДАН ИСӘП-ХИСАПЛАР* 

 

-------------------------------- 

< * > - Яшел Үзән Акъегет авыл җирлеге бюджетына күчерелә торган керемнәр 

өлешендә 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Акъегет авыл җирлеге Советының 
 «Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар  

план чорына бюджеты турында " гы карары» 
 «20»  декабрь 2018 ел, № 184 

 

 

 

Бүленеш 

 бюджет ассигнованиеләре бүлеге һәм бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм 

чыгымнар төрләре буенча Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 

районы Акъегет авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бюджет 

ассигнованиеләре 

2019 елга 

исеме Рз ПР ЦСР ВР 
ДК
Р 

Суммасы 
(мең сум.) 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 01         1560,534 

Россия Федерациясе 
субъектының һәм муниципаль 
берәмлекнең иң югары вазыйфаи 
затының эшчәнлеге 

01 02       426,399 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 02 99 0 00 00000   
 

426,399 

Муниципаль берәмлек башлыгы 01 02 99 0 00 02030     426,399 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт фондлары 
белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 02 99 0 00 02030 100   426,399 

Дәүләт хакимиятенең закон 
чыгару (вәкиллекле) органнары 
һәм муниципаль берәмлекләрнең 
вәкиллекле органнары эшчәнлеге 

01 03       0.870 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 03 99 0 00 00000     0.870 

Үзәк аппарат 01 03 99 0 00 02040     0.870 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 03 99 0 00 02040 800   0.870 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 
Россия Федерациясе 
субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма 
органнары, җирле администрация 
эшчәнлеге 

01 04       681,142 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 04 99 0 00 00000     681,142 

Үзәк аппарат 01 04 99 0 00 02040     681,142 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт фондлары 
белән идарә итү органнары 

01 04 99 0 00 02040 100   184,321 



функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

01 04 99 0 00 02040 200   370,303 

Финанс, салым һәм таможня 
органнары һәм финанс-бюджет 
күзәтчелеге органнары 
эшчәнлеген тәэмин итү 

01 06 
   

1,930 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар 
бюджетларына бюджетара 
трансфертлар (статья 2007 елның 
2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы 
редакциясендә) 

01 06 99 0 00 00000 
  

1,930 

Бюджетара трансфертлар 01 06 99 0 00 25600 500 
 

1,930 

Резерв фондлары 01 11       30.000 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 11 99 0 00 00000     30.000 

Җирле администрацияләрнең 
резерв фондлары 

01 11 99 0 00 07411     30.000 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 11 99 0 00 07411 800   30.000 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 13       422,123 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 13 99 0 00 00000     422,123 

Оешмалар һәм җир салымы өчен 
салым түләү 

01 13 99 0 00 02950     127,060 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 13 99 0 00 02950 800   127,060 

Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген 
тәэмин итү 

01 13 99 0 00 02990     295,063 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт фондлары 
белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 13 99 0 00 02990 100   295,063 

МИЛЛИ ОБОРОНА 02         86,405 

Мобилизация һәм тынгысыз 
әзерлек 

02 03       86,405 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

02 03 99 0 00 00000     86,405 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби 
исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

02 03 99 0 00 51180     86,405 



Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

02 03 99 0 00 51180 200   86,405 

МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺӘМ ХОКУК 
САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

03         49,933 

Милли иминлек һәм хокук саклау 
эшчәнлеге өлкәсендә башка 
мәсьәләләр 

03 14       49,933 

Җәмәгать тәртибен тәэмин итү 
һәм җинаятьчелеккә каршы тору 
программасы 

03 14 06 0 00 00000     49,933 

Хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне профилактикалау 
эшчәнлеген оештыру ярдәмче 
программасы 

03 14 06 1 00 00000     49,933 

Төп чара хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне профилактикалау 
эшчәнлеген камилләштерү 

03 14 06 1 01 00000     49,933 

Программа чараларын тормышка 
ашыру 

03 14 06 1 01 10990     49,933 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт фондлары 
белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

03 14 06 1 01 10990 100   49,933 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 05         1006,453 

төзекләндерү 05 03       1006,453 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

05 03 99 0 00 00000     1006,453 

Мәдәният, кинематография 08         463,336 

мәдәният 08 01       463,336 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

08 01 99 0 00 00000     463,336 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 
хәл итү вәкаләтләре өлешен 
гамәлгә ашыруга муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

08 01 99 0 00 25600     463,336 

Бюджетара трансфертлар 08 01 99 0 00 25600 500   463,336 

Барлык чыгымнар           3168,591 

 

 

 

 

 



9 нчы кушымта 
Татарстан Республикасы Акъегет авыл җирлеге Советының 
 «Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар  

план чорына бюджеты турында " гы карары» 
 «20»  декабрь 2018 ел, № 184 

 

Бюджет ассигнованиеләре бүлеге һәм бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм 

чыгымнар төрләре буенча Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 

районы Акъегет авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бюджет 

ассигнованиеләре 2020,2021 елларга бүленеше 

 

исеме Рз ПР ЦСР ВР ДКР 
Суммасы 

(мең сум.) 
2020 ел 

Суммасы 
(мең сум.) 
2021 ел 

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

01         1609,500 
1654,830 

Россия Федерациясе 
субъектының һәм муниципаль 
берәмлекнең иң югары 
вазыйфаи затының эшчәнлеге 

01 02       444,522 

481,182 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 02 99 0 00 00000   
 

444,522 
481,182 

Муниципаль берәмлек башлыгы 01 02 99 0 00 02030     444,522 481,182 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

01 02 99 0 00 02030 100   444,522 

481,182 

Дәүләт хакимиятенең закон 
чыгару (вәкиллекле) органнары 
һәм муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле 
органнары эшчәнлеге 

01 03       0.870 

0,870 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 03 99 0 00 00000     0.870 
0,870 

Үзәк аппарат 01 03 99 0 00 02040     0.870 0,870 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

01 03 99 0 00 02040 800   0.870 
0,870 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 
Россия Федерациясе 
субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма 
органнары, җирле 
администрация эшчәнлеге 

01 04       697,648 

694,388 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 04 99 0 00 00000     697,648 
694,388 

Үзәк аппарат 01 04 99 0 00 02040     697,648 694,388 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

01 04 99 0 00 02040 100   323,607 

350,295 



Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

01 04 99 0 00 02040 200   374,041 

344,093 

Финанс, салым һәм таможня 
органнары һәм финанс-бюджет 
күзәтчелеге органнары 
эшчәнлеген тәэмин итү 

01 06 
   

1,930 

1,930 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар 
бюджетларына бюджетара 
трансфертлар (статья 2007 
елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан 
Республикасы законы 
редакциясендә) 

01 06 99 0 00 00000 
  

1,930 

1,930 

Бюджетара трансфертлар 01 06 99 0 00 25600 500 
 

1,930 
1,930 

Резерв фондлары 01 11       30.000 30,000 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 11 99 0 00 00000     30.000 
30,000 

Җирле администрацияләрнең 
резерв фондлары 

01 11 99 0 00 07411     30.000 
30,000 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

01 11 99 0 00 07411 800   30.000 
30,000 

Башка Гомумдәүләт 
мәсьәләләре 

01 13       397,950 
448,390 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

01 13 99 0 00 00000     394,950 
448,390 

Оешмалар һәм җир салымы 
өчен салым түләү 

01 13 99 0 00 02950     127,060 
127,060 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

01 13 99 0 00 02950 800   127,060 
127,060 

Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген 
тәэмин итү 

01 13 99 0 00 02990     307,470 
319,400 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

01 13 99 0 00 02990 100   307,470 

319,400 

МИЛЛИ ОБОРОНА 02         86,699 89,883 

Мобилизация һәм тынгысыз 
әзерлек 

02 03       86,699 
89,833 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

02 03 99 0 00 00000     86,699 
89,833 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел 
хәрби исәпкә алуны гамәлгә 
ашыру 

02 03 99 0 00 51180     86,699 

89,833 

Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

02 03 99 0 00 51180 200   86,699 

89,833 



МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺӘМ ХОКУК 
САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

03         52,030 
54,050 

Милли иминлек һәм хокук саклау 
эшчәнлеге өлкәсендә башка 
мәсьәләләр 

03 14       52,030 
54,050 

Җәмәгать тәртибен тәэмин итү 
һәм җинаятьчелеккә каршы тору 
программасы 

03 14 06 0 00 00000     52,030 

54,050 

Хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне профилактикалау 
эшчәнлеген оештыру ярдәмче 
программасы 

03 14 06 1 00 00000     52,030 

54,050 

Төп чара хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне профилактикалау 
эшчәнлеген камилләштерү 

03 14 06 1 01 00000     52,030 
54,050 

Программа чараларын 
тормышка ашыру 

03 14 06 1 01 10990     52,030 
54,050 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

03 14 06 1 01 10990 100   52,030 

54,050 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ 
ХУҖАЛЫК 

05         1039,450 
1072,130 

төзекләндерү 05 03       1039,450 
1072,130 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

05 03 99 0 00 00000     1039,450 
1072,130 

Мәдәният, кинематография 08         412,700 
412,700 

мәдәният 08 01       412,700 412,700 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

08 01 99 0 00 00000     412,700 
412,700 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләре өлешен гамәлгә 
ашыруга муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

08 01 99 0 00 25600     412,700 

412,700 

Бюджетара трансфертлар 08 01 99 0 00 25600 500   412,700 412,700 

Барлык чыгымнар           3200,379 3283,593 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 нчы кушымта 
 Акъегет Советы Карары  

"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты турында һәм  
план чорына-2020, 2021 еллар»  «20» декабрь 2018 ел, № 184 

 
 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл 
җирлегенең бюджет чыгымнарының ведомство структурасы 

2019 елга 
 
 

Исеме Вед Рз ПР ЦСР ВР ДКР 
Суммасы 
(мең сум.) 

Акъегет авыл җирлеге 
Советы 

            427,269 

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

  01         427,269 

Россия Федерациясе 
субъектының һәм муниципаль 
берәмлекнең иң югары 
вазыйфаи затының эшчәнлеге 

  01 02       426,399 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 02 99 0 00 00000     426,399 

Муниципаль берәмлек 
башлыгы 

  01 02 99 0 00 02030     426,399 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  01 02 99 0 00 02030 100   426,399 

Дәүләт хакимиятенең закон 
чыгару (вәкиллекле) органнары 
һәм муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле 
органнары эшчәнлеге 

  01 03       0.870 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 03 99 0 00 00000     0.870 

Үзәк аппарат   01 03 99 0 00 02040     0.870 

Акъегет авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

            2 739,392 

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

  01         1 133,265 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 
Россия Федерациясе 
субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма 
органнары, җирле 
администрация эшчәнлеге 

  01 04       681,142 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 04 99 0 00 00000     681,142 



Үзәк аппарат   01 04 99 0 00 02040     681,142 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  01 04 99 0 00 02040 100   310,839 

Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

  01 04 99 0 00 02040 200   370,303 

Финанс, салым һәм таможня 
органнары һәм финанс-бюджет 
күзәтчелеге органнары 
эшчәнлеген тәэмин итү 

 
01 06 

   
1,930 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар 
бюджетларына бюджетара 
трансфертлар  

 
01 06 99 0 00 25600 

  
1,930 

Бюджетара трансфертлар 
 

01 06 99 0 00 25600 500 
 

1,930 

Резерв фондлары   01 11       30.000 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 11 99 0 00 00000     30.000 

Җирле администрацияләрнең 
резерв фондлары 

  01 11 99 0 00 07411     30.000 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

  01 11 99 0 00 07411 800   30.000 

Башка Гомумдәүләт 
мәсьәләләре 

  01 13       422,123 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 13 99 0 00 00000     422,123 

Оешмалар һәм җир салымы 
өчен салым түләү 

  01 13 99 0 00 02950     127,060 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

  01 13 99 0 00 02950 800   127,060 

Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген 
тәэмин итү 

  01 13 99 0 00 02990     295,063 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  01 13 99 0 00 02990 100   295,063 

МИЛЛИ ОБОРОНА   02         86,405 

Мобилизация һәм тынгысыз   02 03       86,405 



әзерлек 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  02 03 99 0 00 00000     86,405 

Хәрби комиссариатлар 
булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру 

  02 03 99 0 00 51180     86,405 

МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺӘМ 
ХОКУК САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

  03         49,933 

Милли иминлек һәм хокук 
саклау эшчәнлеге өлкәсендә 
башка мәсьәләләр 

  03 14       49,933 

Җәмәгать тәртибен тәэмин итү 
һәм җинаятьчелеккә каршы 
тору программасы 

  03 14 06 0 00 00000     49,933 

Хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне 
профилактикалау эшчәнлеген 
оештыру ярдәмче 
программасы 

  03 14 06 1 00 00000     49,933 

Төп чара хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне 
профилактикалау эшчәнлеген 
камилләштерү 

  03 14 06 1 01 00000     49,933 

Программа чараларын 
тормышка ашыру 

  03 14 06 1 01 10990     49,933 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  03 14 06 1 01 10990 100   49,933 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ 
ХУҖАЛЫК 

  05         1006,453 

Төзекләндерү   05 03       1006,453 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

  05 03 99 0 00 00000     1006,453 

МӘДӘНИЯТ, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

  08         463,336 

МӘДӘНИЯТ   08 01       463,336 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

  08 01 99 0 00 00000     463,336 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләре өлешен гамәлгә 
ашыруга муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара 

  08 01 99 0 00 25600     463,336 



трансфертлар 

Бюджетара трансфертлар   08 01 99 0 00 25600 500   463,336 

Барлык чыгымнар             3168,591 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 нчы кушымта 
 Акъегет Советы Карары  

"Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты турында һәм  
план чорына-2020, 2021 еллар»  «20» декабрь 2018 ел, № 184 

 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлегенең бюджет чыгымнарының ведомство структурасы 
2019 елга 

 
 

Исеме 
Ве
д 

Рз ПР ЦСР ВР ДКР 

Суммасы 
(мең 
сум.) 
2020 
елга 

Суммасы 
(мең 
сум.) 
2021 
елга 

Акъегет авыл җирлеге 
Советы 

            445,392 
482,052 

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

  01         445,392 
482,052 

Россия Федерациясе 
субъектының һәм муниципаль 
берәмлекнең иң югары 
вазыйфаи затының эшчәнлеге 

  01 02       445,392 

482,052 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 02 99 0 00 00000     445,392 
482,052 

Муниципаль берәмлек 
башлыгы 

  01 02 99 0 00 02030     445,392 
482,052 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  01 02 99 0 00 02030 100   445,392 

482,052 

Дәүләт хакимиятенең закон 
чыгару (вәкиллекле) органнары 
һәм муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле 
органнары эшчәнлеге 

  01 03       0.870 

0,870 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 03 99 0 00 00000     0.870 
0,870 

Үзәк аппарат   01 03 99 0 00 02040     0.870 0,870 

Акъегет авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

            2 754,987 

2801,541 

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

  01         1 164,108 
1172,778 

Россия Федерациясе Хөкүмәте, 
Россия Федерациясе 
субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма 
органнары, җирле 
администрация эшчәнлеге 

  01 04       697,648 

694,388 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 04 99 0 00 00000     697,648 
694,388 

Үзәк аппарат   01 04 99 0 00 02040     697,648 694,388 



Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  01 04 99 0 00 02040 100   323,607 

350,295 

Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

  01 04 99 0 00 02040 200   374,041 

344,093 

Финанс, салым һәм таможня 
органнары һәм финанс-бюджет 
күзәтчелеге органнары 
эшчәнлеген тәэмин итү 

 
01 06 

   
1,930 

1,930 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар 
бюджетларына бюджетара 
трансфертлар  

 
01 06 99 0 00 25600 

  
1,930 

1,930 

Бюджетара трансфертлар 
 

01 06 99 0 00 25600 500 
 

1,930 19,30 

Резерв фондлары   01 11       30.000 30,000 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 11 99 0 00 00000     30.000 
30,000 

Җирле администрацияләрнең 
резерв фондлары 

  01 11 99 0 00 07411     30.000 
30,000 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

  01 11 99 0 00 07411 800   30.000 

30,000 

Башка Гомумдәүләт 
мәсьәләләре 

  01 13       436,460 
448,390 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  01 13 99 0 00 00000     436,460 
448,390 

Оешмалар һәм җир салымы 
өчен салым түләү 

  01 13 99 0 00 02950     127,060 
127,060 

Башка бюджет 
ассигнованиеләре 

  01 13 99 0 00 02950 800   127,060 
127,060 

Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген 
тәэмин итү 

  01 13 99 0 00 02990     307,470 
319,400 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  01 13 99 0 00 02990 100   
307,470 

 

319,400 

МИЛЛИ ОБОРОНА   02         86,699 89,883 

Мобилизация һәм тынгысыз 
әзерлек 

  02 03       86,699 
89,883 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлешләре 

  02 03 99 0 00 00000     86,699 
89,883 



Хәрби комиссариатлар 
булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру 

  02 03 99 0 00 51180     86,699 

89,883 

МИЛЛИ ИМИНЛЕК ҺӘМ 
ХОКУК САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

  03         52,030 

54,050 

Милли иминлек һәм хокук 
саклау эшчәнлеге өлкәсендә 
башка мәсьәләләр 

  03 14       52,030 

54,050 

Җәмәгать тәртибен тәэмин итү 
һәм җинаятьчелеккә каршы 
тору программасы 

  03 14 06 0 00 00000     52,030 
54,050 

Хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне 
профилактикалау эшчәнлеген 
оештыру ярдәмче 
программасы 

  03 14 06 1 00 00000     52,030 

54,050 

Төп чара хокук бозуларны һәм 
җинаятьләрне 
профилактикалау эшчәнлеген 
камилләштерү 

  03 14 06 1 01 00000     52,030 

54,050 

Программа чараларын 
тормышка ашыру 

  03 14 06 1 01 10990     52,030 
54,050 

Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән 
идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 

  03 14 06 1 01 10990 100   52,030 

54,050 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ 
ХУҖАЛЫК 

  05         1039,450 
1072,130 

Төзекләндерү   05 03       1039,450 1072,130 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

  05 03 99 0 00 00000     1039,450 
1072,130 

 

МӘДӘНИЯТ, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

  08         412,700 
412,700 

МӘДӘНИЯТ   08 01       412,700 412,700 

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше 

  08 01 99 0 00 00000     412,700 
412,700 

Төзелгән килешүләр нигезендә 
җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләре өлешен гамәлгә 
ашыруга муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

  08 01 99 0 00 25600     412,700 

412,700 

Бюджетара трансфертлар   08 01 99 0 00 25600 500   412,700 

412,700 

Барлык чыгымнар             3200,379 3283,593 

 



Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 

муниципаль бурычның торышы турында хәбәр 

 2019 елның 01 
нче гыйнварына 

2019 нчы елның 
31 декаберенә 

2020 нче елның 
01 гыйнварына 

2021 нчы елның 
31 декаберенә 

Акъегет авыл 
җирлеге буенча 

Муниципаль 
бурычның иң 
югары чиге   

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-2021 елларда Россия Федерациясе валютасында  

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлеге бюджетына муниципаль гарантияләр бирү буенча хәбәр 

 

 2019-2021 елда Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Акъегет 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге тарафыннан Россия Федерациясе валютасында 

муниципаль гарантияләр бирелми. Шуны исәпкә алып, 2019-2021 елларга Татарстан 

Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Акъегет авыл җирлеге» муниципаль 

гарантияләренең программасы төзелә алмый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлегенең бюджет үтәлешенә бәя 

2018 нче елда 

 

Күрсәткечләр исеме 2018 елның 1 октябренә 
көтелгән үтәлеш 

2018 елга тәгаенләнгән 
план 

КЕРЕМ 

Салым һәм салым 
булмаган керемнәр 

3870,561 4645,364 

Физик затлар кеременә 
салым 

34,809 54,423 

Физик затлар милкенә 
салым 

6,362 29,000 

Җир салымы 238,937 374,000 

Дәүләт пошлинасы 2,200 4,900 

Нәтиҗәдә салым 
керемнәре 

282,308 462,323 

Салым булмаган керемнәр 2284,974 4157,807 

Дотация 1935,826 3773,076 

ВУС 56,348 74,131 

Гражданнарның үзара 
салым акчасы 

292,800 309,600 

БАРЛЫГЫ КЕРЕМ 2567,282 4620,130 

ЧЫГЫМ 
 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 623,367 899,012 

Милли оборона 34,400 45,804 

ТХК 636,794 1027,642 

Китапханә хезмәте 
күрсәтүне оештыруга 

бюджетара трансфертлар 

278,633 371,519 

ВУС 56,348 75,131 

Башка чыгымнар 97,279 1634,168 

БАРЛЫГЫ ЧЫГЫМНАР 1726,821 4053,276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Физик затлар кеременә салым буенча  
2019 нче елга исәп-хисап 

 

 мең сум. 

 

 
2018 елда көтелгән керем 

57,800 

Үсеш темпы, % 106,2% 

Көтелгән керемнәр суммасы 64,623 

 
 
 
 

 

 

Физик затлар кеременә салым буенча  

2020-2021 елларга исәп-хисап 

 
                                                                                                                                           мең сум.      мең сум. 

                                                                                             2020 ел          2021 ел  

Көтелгән салымнан                                                            64,263           67,369  

керү фаразлары  

Фаразланган үсеш темпы ( % )                                          101,5%          101,4%  

Фараз                                                                                    67,369            71,108 

 

 

 

Исәп-хисап физик затлар милкенә салым 2019 елга  
мең сум. 

 

 2018 ел 

2018 елда физик затлар милкенә салым 
керүне салым исәпләүне исәпкә алып 
бәяләү (РФ Федераль салым хезмәтенең 
ТР буенча 8 нче номерлы МРИ 
мәгълүматлары буенча) 

32,000 

Фараз салым 2019 елга буенча җирлеге 
буенча кабул ителгән карары белән 
җирлеге советы 2019 елга киселешендә 
инвентаризацион бәя һәм срокларын 
үзгәртү буенча түләү салым 

32,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физик затлар милкенә салым буенча исәп-хисап 

2020-2021 нче елларга 

 
мең сум. 

 2020 ел 2021 ел 

Фаразланган салым 34,640 38,100 

Салым керүнең үсеш темпы 100% 100% 

Фараз 34,640 38,100 

 

Җир салымы буенча исәп-хисап  

2019 елга 
мең сум 

 

 2018 елда авыл җирлеге буенча 305,250 көтелгән керем 

 

Күчмә түләүләр өчен 2018 ел (1/4 бер өлеше еллык бәяләү)                                 101,750 

  

2019 елда фаразланган аванс түләүләре                                                                  314,250 

 

2019 елга фараз.                                                                                                          471,900 

 

 

Җир салымы буенча исәп-хисап  

2020-2021 нче елларга 

 
мең сум.  

                                                                                                                        2020 ел  2021 ел  

Авыл җирлеге буенча 470,330 470,330 көтелгән керем                             470,330 470,330   

Фараз үсеш темпы салым 100%  

Фараз                                                                                                               470,330 470,330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре 

Акъегет авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына  

 

1. Төп нигезләмәләр 

 

2019-2021 елларга Татарстан Республикасы муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге 

муниципаль берәмлегенең бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Президентының Татарстан 

Республикасы Дәүләт Советына Юлламасы, Акъегет авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставы нигезендә формалашкан, Татарстан Республикасы бюджет һәм салым сәясәтенең төп 

юнәлешләре һәм Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге муниципаль 

берәмлегенең социаль-икътисадый үсеш юнәлешләре буенча халыкның тормыш сыйфатын 

яхшыртуга, социаль бурычларны хәл итүгә, икътисадый һәм бюджет тотрыклылыгын саклауга 

юнәлдерелгән. 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 

еллар план чорына Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты проекты районның социаль-икътисадый үсешенең 

түбәндәге фараз күрсәткечләре нигезендә исәпләнгән: 

• сәнәгать җитештерүе индексы: 2019 елда 8,1% ка, 2020 елда 5,5% ка һәм 2021 елларда 4% 

ка; 

* 2019 елда хезмәт хакы фонды үсеше 10,8% ка, 2020 елда 10,8% ка һәм 2021 елда 10,9% 

ка; 

* ҖМР буенча тулаем алганда халыкның җан башына акчалата керемнәре үсеше – 10,0% ка, 

2019, 2020, 2021 елларда 10,0% ка артты. 

 

2. Салым сәясәтенең төп юнәлешләре. 

   

         2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Яшел Үзән 

муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты фаразын төзү 

өчен салым керемнәре өлкәсендә төп юнәлешләр түбәндәгечә төзелә. 

 РФ Салым кодексының 12, 15 ст. нигезендә физик затлар милкенә салым һәм җир салымы 

җирле салым буларак билгеләнде.  

Акъегет авыл җирлеге Советының «Физик затларның милкенә салым ставкалары турында» 

гы 2015 елның 17 ноябрендәге 7 номерлы карары нигезендә Акъегет авыл җирлеге 

территориясендә 2019 елның 1 гыйнварыннан физик затларның милкенә салым буенча ставкалар 

билгеләнде.  

2004 елның 20 августындагы 120-ФЗ номерлы Федераль законның 1 пункты нигезендә, 

Россия Федерациясенең БКГА үзгәрешләр керткән физик затлар милкенә салымнан Татарстан 

Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

бюджетына күчерелү нормативы 100% тәшкил итә. 

Салым түләүчеләр дип салым салу объекты дип танылган физик затлар – милекчеләр 

таныла. Салым салу объектлары булып түбәндәгеләр санала: торак йортлар, фатирлар, дачалар, 

гаражлар һәм башка корылмалар, биналар һәм корылмалар. 

Берничә кешенең гомуми өлешле хакындагы яки уртак милкендә булган мөлкәткә карата 

физик затлар милкенә салым суммасы салым салу объектының инвентарьлаштырылган 

бәясеннән һәм объектның инвентарьлаштыру бәясенә туры килә торган салым ставкасыннан 

чыгып салым органнары тарафыннан исәпләнә. 

П. 2 нигезендә. Законның 5 статьясында берничә физик затларның гомуми өлешле 

милкендә булган төзелеш, бина һәм корылмалар өчен салым әлеге корылмаларда, биналарда 



һәм корылмаларда аның үз өлешенә туры килә торган һәр милекче тарафыннан түләнә. Шуңа 

бәйле рәвештә салым органы салым белдерү нигезендә салым түләүче тарафыннан түләнергә 

тиешле физик затлар милкенә салым суммасы салым түләүченең гомуми өлешле бәядәге өлешкә 

пропорциональ рәвештә билгеләнергә тиеш.  

 БТИ күчемсез милек объектларын инвентарьлаштыру нәтиҗәләре буенча, физик затлар 

милкенә салымның түбәндәге ставкалары билгеләнде:  

- 0,1 мең сумга кадәр% 

- 0,3 мең сумнан 500 мең сумга кадәр%  

- 0,5 мең сумнан 1000 мең сумга кадәр% 

- 1000 мең сумнан 1500 мең сумга кадәр 1,0 мең сумга кадәр%  

- 2 500 мең сумнан артык. % 

Ставкаларның әлеге күләме 2019 елда гамәлдә булуын дәвам итә. 

2010 елның 27 июлендәге 229–ФЗ номерлы Федераль законга кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып, физик затлар милкенә салым буенча бер елдан да соңга калмыйча түләү срогы 

билгеләнгән. 

«Физик затлар милкенә салымнар турында " РФ Законының 4 нче маддәсенең 4 нче пункты 

нигезендә җирле үзидарә органнары әлеге Законда билгеләнгән салымнар буенча салым 

ташламаларын һәм салым түләүчеләр алардан файдалану нигезләрен билгеләргә хокуклы.  

Күп балалы гаиләләрне социаль яклау максатларында ата-аналар яки опекун булган өч яки 

аннан күбрәк балигъ булмаган балалар өчен милеккә салым буенча киметелгән ставка билгеләнә. 

Әлеге ташлама гариза бирү характерында. 

РФ Салым Кодексының 31 бүлеге тарафыннан кадастр бәясенә бәйле рәвештә җир 

кишәрлекләренә салым салу принцибы каралган. РФ Бюджет кодексына үзгәрешләр керткән 

20.08.2004 елдагы 120-ФЗ номерлы Федераль законның 1 пункты нигезендә җирлек бюджетына 

җир салымын күчерү нормативы 100% тәшкил итә. 

Акъегет авыл җирлеге Советының 2016 елның 14 ноябрендәге 69 номерлы «2018 елның 1 

гыйнварыннан Акъегет авыл җирлеге территориясендә җир салымын түләү ставкалары, тәртибе 

һәм сроклары турында» карары нигезендә җирләрдән файдалану категорияләре буенча салым 

ставкалары, шулай ук җир салымын түләү тәртибе һәм сроклары билгеләнде. 

Муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан җир участоклары салым салу объекты дип 

таныла. РФ НК 31 башлыгы кадастр бәясе буенча җиргә салым исәпләү тәртибен билгеләде.  

         2019 елга җир салымы ставкалары бакчачылык, яшелчәчелек һәм терлекчелек өчен 

сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләренә, шулай ук дача хуҗалыгына карата 0,3 % ставка 

билгеләнгән үзгәрешләр белән кабул ителде . 

   Дини һәм хәйрия билгеләнешендәге биналар, корылмалар урнашкан җир кишәрлекләренә 

карата җир салымын һәм Бөек Ватан сугышы инвалидларын һәм дини оешмаларны түләүдән азат 

итүче ташлама билгеләнгән 

2010 елның 27 июлендәге 229-ФЗ номерлы Федераль законга кертелгән үзгәрешләр узган 

салым чорыннан соң килә торган елның 15 ноябреннән дә иртәрәк булмаган бер салым түләүне 

күздә тота. Шулай ук шәхси эшмәкәрләр булган юридик затларның һәм физик затларның җир 

салымы буенча аванс түләүләре буенча квартал исәп-хисаплары бирү бурычы гамәлдән 

чыгарыла. Шул ук вакытта аванс түләүләрен түләү бурычы саклана. 

 

3.Бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре. 

 

2019 елга Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл 

җирлеге муниципаль берәмлегенең бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре булып тора: 

* өч еллык бюджет планлаштыруын тормышка ашыру; 

* Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге бюджетын формалаштырганда нәтиҗәгә юнәлдерелгән бюджетлаштыру 

методларын куллану; 



* Бюджет секторында финанс белән идарә итү сыйфатын күтәрү; 

• муниципаль учреждениеләр эшенең нәтиҗәлелеген оптимальләштерү һәм арттыру, 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуын һәм сыйфатын күтәрү, шул 

исәптән «дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерү белән бәйле 

рәвештә, муниципаль учреждениеләрнең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә, 

муниципаль учреждениеләрнең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә, шул исәптән 

"дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә, Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2010 елның 8 маендагы 83-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә»; 

* бюджет чыгымнарын комплекслы инвентаризацияләү; 

* чыгым йөкләмәләрен тулысынча үтәүне тәэмин итү; 

* финанслау чыганаклары белән тәэмин ителмәгән Бюджет йөкләмәләрен үтәмәү; 

* товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр муниципаль сатып алуларны гамәлгә ашыру 

юлларын камилләштерү; 

• шәһәр бюджеты акчаларын баш бүлүче тарафыннан алар карамагындагы 

учреждениеләрдә булган йөкләмәләргә контрольне көчәйтү; 

Югарыда бәян ителгәннәрне исәпкә алып, 2019-2021 елларга бюджет планлаштырганда 

бюджетның социаль юнәлешен тәэмин итү, халыкның тормыш шартларын яхшырту, муниципаль 

хезмәтләрнең сыйфатын күтәрү һәм аларның үсешен стимуллаштыру иң беренче чиратта тора. 

           2019-2021 елларда Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының 

Акъегет авыл җирлеге муниципаль берәмлеге төзелгән килешүләр нигезендә Җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга муниципальара характердагы җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен Яшел Үзән муниципаль районы бюджетына бюджетара 

трансфертлар бирәчәк. 

 

3.Бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре. 

 

2019 елга Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Акъегет авыл 

җирлеге муниципаль берәмлегенең бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре булып тора: 

* өч еллык бюджет планлаштыруын тормышка ашыру; 

* Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге бюджетын формалаштырганда нәтиҗәгә юнәлдерелгән бюджетлаштыру 

методларын куллану; 

* Бюджет секторында финанс белән идарә итү сыйфатын күтәрү; 

• муниципаль учреждениеләр эшенең нәтиҗәлелеген оптимальләштерү һәм арттыру, 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуын һәм сыйфатын күтәрү, шул 

исәптән «дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерү белән бәйле 

рәвештә, муниципаль учреждениеләрнең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә, 

муниципаль учреждениеләрнең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә, шул исәптән 

"дәүләт (муниципаль) учреждениеләренең хокукый хәлен камилләштерүгә бәйле рәвештә, Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2010 елның 8 маендагы 83-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә»; 

* бюджет чыгымнарын комплекслы инвентаризацияләү; 

* чыгым йөкләмәләрен тулысынча үтәүне тәэмин итү; 

* финанслау чыганаклары белән тәэмин ителмәгән Бюджет йөкләмәләрен үтәмәү; 

* товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр муниципаль сатып алуларны гамәлгә ашыру 

юлларын камилләштерү; 

• шәһәр бюджеты акчаларын баш бүлүче тарафыннан алар карамагындагы 

учреждениеләрдә булган йөкләмәләргә контрольне көчәйтү; 



Югарыда бәян ителгәннәрне исәпкә алып, 2019-2021 елларга бюджет планлаштырганда 

бюджетның социаль юнәлешен тәэмин итү, халыкның тормыш шартларын яхшырту, муниципаль 

хезмәтләрнең сыйфатын күтәрү һәм аларның үсешен стимуллаштыру иң беренче чиратта тора. 

           2019-2021 елларда Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 

Акъегет авыл җирлеге муниципаль берәмлеге төзелгән килешүләр нигезендә Җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга муниципальара характердагы җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен Зеленодольск муниципаль районы бюджетына 

бюджетара трансфертлар бирәчәк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 

Советы карары нигезендә «Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар 

план чорына бюджеты турында» аңлатма язуы  

 

  Акъегет авыл җирлеге Советының " 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге бюджеты турында 

«карары Россия Федерациясе Бюджет кодексының 185 статьясы (алга таба - Россия Федерациясе 

БК) нигезендә җирлек Советы каравына кертелә. 

 Акъегет авыл җирлеге Советының " 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге бюджеты турында «карары 

Россия Федерациясе БК һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы (алга таба - Татарстан 

Республикасы БК) тарафыннан билгеләнгән таләпләр нигезендә әзерләнде .   

Әлеге карарның үзенчәлеге шунда: РФ БК (РФ БК 169 статьясы) нигезендә, җирлек 

бюджеты, бер елга (Чираттагы финанс елына һәм план чорына) формалашкан, элек кабул ителә 

торган бюджетлардан аермалы буларак, өч елга (Чираттагы финанс елына) формалаша. Шуңа 

бәйле рәвештә, җирлек бюджетының төп характеристикалары һәм башка мөһим күрсәткечләр 

2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына раслана.  Моннан тыш, Карар структурасына 

мәҗбүри параметрлар сыйфатында җирлек бюджетының керем төре кодының төркемнәре, 

төркемчәләре, төркемчәләре һәм статьялары буенча фаразлана торган керемнәре, шулай ук 

чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре 

һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү 

кертелгән. 

РФ БК 184.1 һәм ТР БК 60.1 статьялары таләпләре нигезендә карарның 1 пункты 2019 елга 

авыл җирлеге бюджетының төп характеристикалары раслана: 

фаразланган гомуми керем күләме; 

чыгымнарның гомуми күләме; 

Карарның 2 пункты белән 2020 һәм 2021 елга авыл җирлеге бюджетының төп 

характеристикалары раслана: 

фаразланган гомуми керем күләме; 

чыгымнарның гомуми күләме, шул исәптән шартлы расланган чыгымнарның гомуми күләме. 

Карарның 3 пункты белән 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына җирлек бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары раслана. 

Карарның 4 пункты белән 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативлары 

раслана. 

5 пункт нигезендә Татарстан Республикасы БКГА кертелгән үзгәрешләр нигезендә 2019 елга 

һәм 2020, 2021 еллар план чорына җирлек бюджетының фаразлана торган керемнәре күләме 

исәпкә алына. 

 6,7 пунктларда РФ БК 184.1 статьясы һәм ТР БК 60,1 статьясы таләпләре нигезендә җирлек 

бюджеты керемнәренең Баш администраторлары исемлеген билгеләүче, шулай ук җирлек 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын билгеләүче кушымталар раслана . 

Карар структурасында үзәк урынны 8,9 пункт алып тора, алар нигезендә җирлек бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын билгеләүче кушымталар, шулай ук җирлек бюджеты 

чыгымнары бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм чыгымнар төрләре, 

классификация чыгымнары төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү расланган. 

9 пунктта 2019 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы 13 нче кушымта 

нигезендә 2020 һәм 2021 нче елларга 12 нче кушымта нигезендә раслана 



11 пунктта 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Яшел Үзән муниципаль районы 

бюджетына бюджетара субсидияләр түләү тәртибе җайга салына. 

12 пунктта Акъегет авыл җирлеге бюджетыннан 2019 елда һәм 2020, 2021 еллар план 

чорына Яшел Үзән муниципаль районы бюджетына күчерелергә тиешле бюджетара 

субсидияләрне җирлек бюджеты белән түләү тәртибе җайга салына, 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 

территориясендә яшәүче халыкка мәдәни хезмәт күрсәтү өлешендә муниципальара характердагы 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен муниципаль район чыгымнарын гамәлгә ашыруга .   

13 пунктта 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларга план чорына җирлекнең бюджет тәэмин 

ителешен тигезләүгә дотация алу тәртибе җайга салына. 

14 пунктта җирлек бюджетының баланслануын тәэмин итү буенча чараларга дотация алу 

тәртибе җайга салына. 

15,16 пунктында РФ БК һәм ТР БК таләпләре нигезендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга субвенцияләр раслана. 

19 Пункт РФ БК 232 статьясын исәпкә алып бәян ителгән, анда бюджет үтәлеше вакытында 

җирлек бюджеты турында карар белән расланган табышлардан фактта алынган керемнәрдән 

файдалану регламентланган. 

20 пункт белән җирлек башкарма комитетына законнарда билгеләнгән тәртиптә аерым 

чыгымнарга өстәмә керемнәр җибәрү хокукы бирелде. 

21 пункт нигезендә эшмәкәрлек һәм табыш китерә торган башка төр эшчәнлектән алынган 

акчаларны дөрес файдалану билгеләнә. 

22 Пункт җирлек милкендә булган һәм җирлекнең бюджет учреждениеләренә оператив 

идарәгә тапшырылган мөлкәтне арендага бирүдән һәм бюджет учреждениеләре тарафыннан 

керем китерә торган эшчәнлектән кергән акчаларны куллануның гомуми тәртипләрен билгели. 

  

25 Пункт РФ БК нигезендә карарның 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керүе билгели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Керем. 

 

Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге бюджеты керемнәре 2019 елга 

һәм 2020, 2021 еллар план чорына җирлекнең социаль-икътисадый үсешенең фараз 

күрсәткечләреннән, 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджет һәм салым сәясәтенең 

төп юнәлешләреннән, салым базасы буенча Россия Федераль салым хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча 8 нче хисап мәгълүматларыннан һәм 2018 елда Яшел Үзән муниципаль 

районының Акъегет авыл җирлеге бюджетына керемнәрнең керүенә бәя бирүдән чыгып 

формалашкан. 

Бюджет формалаштырганда Россия Федерациясе Салым кодексына, Россия Федерациясе 

һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм салымнар һәм җыемнар буенча законнарга 

кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр исәпкә алынды.  

Акъегет авыл җирлегенең салым керемнәре 2019 елда формалаша хисабына: 

* норматив буенча физик затлар кеременә салым-100%; 

* юридик яктан әһәмиятле гамәлләр кылган һәм 100 документ биргән өчен дәүләт 

пошлинасы%; 

• физик затлар милкенә салым-100%; 

• җир салымы-100%; 

          Акъегет авыл җирлегенең бюджет керемнәре артуга йогынты ясаячаклар: 

* физик затлар кеременә салым буенча салым салу базасын формалаштыру эшен дәвам 

итү,  

* физик затлар милкенә салым салу буенча җирлек эшен актуальләштерү             

* төзелмәләрне, биналарны һәм корылмаларны инвентаризацияләүне үткәрү һәм милек һәм 

җир кишәрлекләренә милек хокукын рәсмиләштерү буенча эшне дәвам итү; 

* Җирдән файдаланучыларны ачыклау һәм җир кишәрлекләренә, шул исәптән гомуми 

өлешле милектә булган авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр буенча хокук билгеләү 

документларын рәсмиләштерү эшен төгәлләү; 

* Бу участокларга конкурс игълан итү, дәүләт милкенә рәсмиләштерү һәм аларны яңа 

милекчеләргә яки арендаторларга тапшыру юлы белән банкротлыкка чыккан предприятиеләр 

тарафыннан файдаланылмый торган җир кишәрлекләрен тапшыру эшен активлаштыру. 

Алдагы еллардагы кебек үк, бюджетның иң күләмле керем чыганагы булып җир салымы 

тора, ул салым керемнәренең гомуми суммасының 60,6% ын тәшкил итә. 2019 елда 471,900 мең 

сум күләмендә фаразлана торган җир салымы 2020 елда 470,330 мең сум күләмендә, 2021 елда 

470,330 мең сум күләмендә булыр дип фаразлана 

2019 елда физик затлар кеременә салым исәпләгәндә 64,263 мең сум күләмендә 

фаразлана, 2019 елга хезмәткә түләү фонды буенча фараз исәпкә алынган, шулай ук 2018 елда 

физик затлар кеременә салым керемнәренә көтелгән бәя дә исәпкә алынган. 

2020 елда Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге бюджетына физик 

затлар кеременә салым 67,369 мең сум күләмендә фаразлана, 2021 елда – 71,108 мең сум. 

           Акъегет авыл җирлеге бюджетына субвенцияләр: 

         1) хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу 

вәкаләтләрен үтәүгә җирлек бюджетына Субвенция 2019 елга 86,405 мең сум, 2020 елга 86,699 

мең сум, 2021 елга 89,883 мең сум күләмендә планлаштырылган. 

 

 

 



Чыгым 

 2019 елга бюджет өлкәсендә чыгымнар буенча күләмле күрсәткечләрне проектлаганда 

2018 ел күрсәткечләренә карата түбәндәге алымнар кулланылды: 

 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү.2,01 %; 

 бердәм социаль салым 30,2 процентка кадәр арта  ; 

 коммуналь хезмәтләр 12 % үсеш белән.  

 калган чыгымнар-2018 ел дәрәҗәсендә.   

2020-2021 елларга 2018 ел күрсәткечләренә карата түбәндәге алымнар кулланылды:  

 бюджет өлкәсе һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакы 2018 ел 

дәрәҗәсендә булыр дип фаразлана  ; 

 бердәм социаль салым-30,2 процент  ; 

 коммуналь хезмәтләр 12 % һәм 2020 һәм 2021 елларда 11% үсеш белән фаразлана.   

 калган чыгымнар-2018 ел дәрәҗәсендә.  

Әлеге параметрлар нигезендә 2019 елга Зеленодольск муниципаль районының Акъегет 

авыл җирлеге бюджетының чыгым өлеше (3168,591 мең сум) һәм 2020 һәм 2021 еллар план 

чорына (3200,339 мең сум һәм 3283,593 мең сум) формалаштырылган. 

Россия Федерациясе тарафыннан бюджет классификациясенә кертелә торган үзгәрешләр 

нигезендә, 2019 елның 1 гыйнварыннан бюджетның чыгым өлеше 14 бүлектән тора. Булган 

бүлекләрдән «Физик культура һәм спорт», «дәүләт һәм муниципаль бурычка хезмәт 

күрсәтү»дигән яңа бүлекләр бүлеп бирелгән.  Шулай ук билгеләнгән тармактагы (өлкәдә) 

бурычларны һәм чараларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән барлык бюджет ассигнованиеләрен 

исәпкә алу максатларында максатчан бюджетара трансфертлар (субсидияләр һәм 

субвенцияләр), шулай ук бюджеттан тыш дәүләт фондларына 2019 елдан дотацияләр тиешле 

функциональ бүлекләрдә һәм бюджет чыгымнары классификациясе бүлекчәләрендә 

чагылдырыла. "Бюджетара трансфертлар" бүлегендә гомуми характердагы дотацияләр һәм 

башка бюджетара трансфертлар гына чагылдырыла. Шуңа бәйле рәвештә 2018 елдан башлап 

"бюджетара трансфертлар" бүлеге буенча чыгымнар 2019 ел күрсәткечләренә каршы бик нык 

кими. 

01 «Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлегендә идарә аппаратын тотуга чыгымнар һәм башка 

гомумдәүләт чыгымнары исәпкә алына. Моннан тыш, әлеге бүлектә тапшырылган дәүләт 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен түбәндәге күләмнәрдә чыгымнар чагылдырыла: 

«Милли оборона» 02 бүлеге буенча 2019 елга хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу буенча тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга 86,405 мең сум; 86,699 мең сум һәм 2020, 2021 елларда 89,883 мең сум акча тотылган 

чыгымнар чагылдырыла.  

«Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге» 3 бүлеге буенча 2019 елга милли иминлекне 

һәм хокук саклау эшчәнлеген тәэмин итүгә 49,933 мең сум 52,030 мең сум һәм 2020, 2021 

елларда 54,050 мең сум күләмендә чыгымнар чагылдырыла.  

05 «торак-коммуналь хуҗалык» бүлегенә 2019 ел күләмендә урам утларын түләү чыгымнары 

кертелгән. - 1006,453 мең сум, 2020 ел-1039,450; 2021 елга-1072,130 мең сум. 

 "Бюджетара трансфертлар» бүлеге буенча: 2019 елга Бюджетара мөнәсәбәтләр Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендә, 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр исәпкә алып, шулай ук «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 декабрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон нормалары нигезендә формалаштырылган. 

  Акъегет авыл җирлеге бюджетыннан Яшел Үзән муниципаль районы бюджетына 2019 елда 

Яшел Үзән муниципаль районының Акъегет авыл җирлеге территориясендә яшәүче халыкка 

мәдәни хезмәт күрсәтү өлкәсендә муниципальара характердагы җирле әһәмияткә ия 

мәсьәләләрне хәл итүгә муниципаль район чыгымнарын гамәлгә ашыруга күчерелергә тиешле 

бюджетара субсидияләр күләме расланды .   



- 2019 елга 463,336 мең сум, 2020 елга 412,700 мең сум, 2021 елга 412,700 мең сум 

күләмендә . 

  Акъегет авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы Акъегет авыл җирлеге 

бюджеты акчаларын алучылар һәм бүлүчеләр кодлары киселешендә күрсәтелгән. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акъегет авыл җирлеге Советының «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына 

Акъегет авыл җирлеге бюджеты турында» гы карарына кушымта итеп бирелә торган 

документлар һәм материаллар» исемлеге 

 

1.  Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге Советының «Акъегет 

авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турында " карары 

48 биттә. 

2. Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлеге Советының «Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлегенең 2019 һәм 

2021 елга бюджеты турында » гы карарына 6 биттә аңлатма язуы. 

3. 1 биттә Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет 

авыл җирлегенең муниципаль бурычының торышы турында мәгълүмат. 

4. 2019 елда Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет 

авыл җирлеге бюджеты белән муниципаль гарантияләрне Россия Федерациясе 

валютасында 1 биткә бирү буенча мәгълүмат. 

5. Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлеге бюджетыннан юридик затларга бюджет кредитлары бирү турында мәгълүмат.  

6. 2019 елга Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлегенең муниципаль эчке бурыч алулары программасы 1 биттә. 

7. Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга бюджет 

үтәлеше 1 биткә бәя. 

8. Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл 

җирлеге муниципаль берәмлегенең бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре 4 

биттә. 

9. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 

Акъегет авыл җирлеге бюджетының чыгым өлешен исәпләү. 

           10. Яшел Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге Советының «Яшел 

Үзән муниципаль районы Акъегет авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар 

план чорына бюджеты турында " гы карарына финанс-икътисадый нигезләү» 


