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Лениногорск муниципаль районы  

“Иске Куак авылы җирлеге”  

муниципаль берәмлеге 

Советының 2017 елның 11 декабрендәге 

28нче санлы “Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

“Иске Куак авылы җирлеге”  

муниципаль берәмлегенең 2018 ел  

һәм планлы 2019 һәм 2020 еллар 

бюджеты турында”гы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

                                                                    
      Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Иске Куак авылы 

җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына туры китерелеп, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге 

Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1.Бюджетның керем өлешенең КБК 926 202 45160 10 0000 151 буенча артуы сәбәпле, 

авыл җирлеге бюджетларына бирелүче бюджетара трансфертларны  670375 сум  33 

тиен күләмендә юнәлдеррегә:  

- бюджетның чыгым өлешен кредитор бурычларны түләү өчен 0503 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» бүлек буенча урамнарны электр белән яктырту өчен 41345 

сум 72 тиен күләмендә;  

- 0409 «Дорожное хозяйство» бүлек буенча Иске Куакта юлларны чистарту өчен  

50000 сум 00 тиен күләмендә;  

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бүлегендә 35483 сум 00 

тиен күләмендә җир участогын межалау буенча;  

- 0102 бүлегендә 215902 сум 42 тиен Җирле үзидарә көненә премия түләү өчен, 

республика көненә һәм 2018 елның 1-4 квартал нәтиҗәләре буенча премия түләү өчен  

19178 сум 19 тиен хезмәт хакы түләү фондын арттыру өчен; 



- 0113 бүлегендә 47965 сум 00 тиен на ЦБ буенча хезмәт хакын артыру өчен; 1076 сум 

00 тиен милек өчен6 салым түләү өчен; 3631 сум 00 тиен диспансеризация үтү өчен;  

- 0107 бүлегендә «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 18194 сум 00 

тиен сайлаулар үткәрү өчен;  

 

3. Бюджетның чыгымлы өлешенең үзара салым исәбенә 36000 сум 00 тиенгә арту 

сәбпрле, аларны юнәлтергә:  

-  0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бүлегендә  4600 сум тиенгә ТБО чыгару 

өчен 15000 сум 00 тиен,  Иске Куак авылында светодиод яктырткычлар кую өчен;  

-  0502  «Коммунальное хозяйство» бүлегендә 16400 сум 00 тиен, Иске Куакта 

суүткәргеч ремонтлау һәм үзгәртү өчен.  

3.1. Җирле мәсьәләләрне хәл итүгә бирелгән 18400 сум 00 тиен күләмендәге Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволары   «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

бүлегенә  Иске Куакта ТБО (чүп) чыгару өчен тотарга. 

 

           6. Әлеге карарны Иске Куак авылы Заварыкин ур, 36нчы йорт, Зеленая 

урамы, 7нче йорт адресы буенча урнашкан стендларда һәм Лениногорск 

муниципаль районының рәсми сайтында (http://leninogorsk.tatarstan.ru) «Авыл 

җирлекләре» бүлегендә һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

порталында (pravo.tatarstan.ru) белдерергә . 

       7.   Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземә йөклим.  

 

 

 

 

 “Иске Куак авылы җирлеге” муниципаль 

берәмлеге башлыгы, авыл советы Рәисе                                                                                                                                                     

 

 

 И.Н. Сушкова 
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