
 

 

2018 елның «29» декабре 

 Шөгер ав.                   № 39 

 
Лениногорск муниципаль районы  

“Шөгер авылы җирлеге”  

муниципаль берәмлеге 

Советының 2017 елның 11 декабрендәге 

24нче санлы “Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

“Шөгер авылы җирлеге”  

муниципаль берәмлегенең 2018 ел  

һәм планлы 2019 һәм 2020 еллар 

бюджеты турында”гы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

                                                                         

  Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль 

берәмлеге Уставына туры китерелеп, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

Лениногорск муниципаль районы “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 2017 

елның 11 декабрендәге 24нче санлы “Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2018 ел һәм планлы 2019 һәм 2020 еллар бюджеты 

турында”гы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 
Бюджетның керем өлешенең КБК 926 202 45160 100000 151 буенча 1 050 933,57 сумга артуы 

сәбәпле,  чыгым өлешен 0102 «Функционирование должностного лица субъекта РФ и органов 

местного самоуправления» бүлеге буенча 266 219,96 сумга, 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций»  бүлеге буенча 78 444,61 сумга, 0107 

«Проведение выборов и референдумов» 24 364,00 сумга, 0409 «Дорожное хозяйство» бүлеге буенча  

380 000 сумга, 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бүлеге буенча 248 000 сумга, 0113 

«Другие общегосударственные работы» буенча 53 905 сумга юнәлдерергә. 

Керем өлешенең КБК 117 14030 10 0000 180 буенча 75300 сумга артуы сәбәпле, чыгым 

өлешен 0409 «Дорожное хозяйство» бүлеге буенча 55 300 сум күләмдә, 0503 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» бүлеге буенча 20 000 сумга юнәлдерергә. 

Бюджет средстволары калдыкларының  2018 елның 1 гыйнварына күчүе сәбәпле, 

бюджетның чыгым өлешенең 638 625,80 сумга артуы сәбәпле,  аларны                          0104 
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РЕШЕНИЕ  КАРАР 



«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» бүлеге буенча 127 365,28 сумга, 

0113 «Другие общегосударственные работы»бүлеге буенча 144 760,52 сумга, 0503 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» бүлеге буенча 6500 сумга, 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

буенча 360 000 сумга юнәлдерергә. 

Бюджетның чыгымлы өлешенең үзара салым акчасы 128 600 сумга артуы сәбәпле,  аларны 

0409 «Дорожное хозяйство» бүлеге буенча 62 600 сумга, 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

бүлеге буенча 66 000 сумга юнәлдерергә. 

1. 2018 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга: 

1) “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджетының төп керемнәр күләмен 5 574 033,57 

сум итеп; 

2) “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджетының төп чыгымнар күләмен 

6 341 259,37 сум итеп; 

3) “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджетының дефицит күләме чиген  767 225,80 

сум күләмендә, әлеге Карарның 1нче кушымтасы нигезендә. 

          2. “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәре үзгәрү сәбәпле, әлеге 

Карарның 2нче кушымтасы нигезендә расларга.  

           3. “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнары Әлеге карарның 

5нче кушымтасы нигезендә ведомство структурасы чыгымнарын расларга.   

           4. Әлеге Карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә бюджет ассигнованиеләрен бүлекләр буенча, 

максатчан статьялар буенча билгеләнешен расларга.  

         5. Әлеге карар турында аны җирле үзидарә бинасындагы стендларга Киров ур, 17нче йорт, 

Киров ур, 25 нче йорттагы балалар бакчасы, Ленин урамы. 32 нче йорттагы 3нче Энергорайондагы 

ООО «ЛТС»,  Ленин урамы, 35нче йорттагы СДК, Ленин урамы, 64нче йорттагы Чкалов исемендәге 

мәктәп, Горький урамындагы Шөгер участок хастаханәсе, җирле үзидарә бинасындагы стендларга 

урнаштыру юлы белән һәм  Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://leninogorsk.tatarstan.ru) «Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат порталында (pravo.tatarstan.ru) белдерергә . 

             6.   Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземә йөклим.  

 

 

 

 

 “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге 

башлыгы, авыл советы Рәисе                                                                                                                                                     

 

 

 Р.Н. Гафиятуллин                                                               

 

 

 

 

  

 

Добавлено примечание ([Сп1]):  


