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РЕШЕНИЕ    КАРАР 

 

            № 39                                                                                                   2018 елның «29» декабре 

    
 

Лениногорск муниципаль районы  

“Мичурин авылы җирлеге”  

муниципаль берәмлеге 

Советының 2017 елның 11 декабрендәге 

28нче санлы “Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

“Мичурин авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлегенең 2018 ел  

һәм планлы 2019 һәм 2020 еллар 

бюджеты турында”гы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 
 

  Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Мичурин авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Уставына туры китерелеп, Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы “Шөгер авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 
 

   Лениногорск муниципаль районы “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 

2017 елның 11 декабрендәге 24нче санлы “Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2018 ел һәм планлы 2019 һәм 2020 

еллар бюджеты турында”гы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 
       Бюджетның  КБК 92620245160100000151 буенча керем өлеше 662156,62 сумга арту сәбәпле, 

әлеге суммаларны бюджетның чыгым өлешенә юнәлтергә,  шул исәптән:     0102 бүлеге буенча 

235080,62 сум күләмендә (җирлек башлыгын матди кызыксындыру чарасына һәм хезмәткә түләү 

фондын арттыру өчен); 0113 бүлеген 67155 сум күләмендә, шул исәптән 14000 сум (тавыш бирү 

өчен әрҗәләр алу өчен) һәм 53155 сумны (2018 елның 1 апреленнән эш хакы арту сәбәпле, өстәмә 

иҗтыяҗ өчен); 0104 бүлеге буенча  15921 сум күләмендә  (2018 елның 1 апреленнән эш хакы арту 

сәбәпле, өстәмә иҗтыяҗ өчен);   0409 бүлеге буенча 344000 сум күләмендә; КБК 

92611714030100000180 буенча 86000  сум күләмендә гражданнарның үзара салым акчаларын,  

бюджетның чыгым өлешен арттырырга 0409 бүлеге буенча юнәлтергә.   

 

           Шулай ук бюджетның чыгым өлешенең өстәмә кабул ителгән чыгымнар суммасына 252100 

сумга 2018 елның 1 гыйнварына җирле бюджетның калдыклары средстволарына артуы сәбәпле,  

шул исәптән: 0104 бүлегендә  72100 сум әйдәп баручы белгечкә премия түләү өчен,  0801 бүлеге 

буенча 130000 сумны авыл мәдәният йортына аппаратура алу өчен ; 50000 сумны чаралар үткәрү 

өчен.  

 

            1. 1 нче частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
           2018 елга бюджетның төп  характеристикаларын расларга: 
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1) “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджетының гомуми күләмен 4747256,62  сум 

күләмендә; 

 

2) “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджетының чыгымнар күләмен  4999357,62 

сум күләмендә; 

3) “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты дефицитының чик күләмен 252101 

сум күләмендә.  

             

            2. 3нче частьне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
           “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларын расларга:  

 

          -  2018 елга, әлеге карарга 1нче кушымта, 1нче таблица; 

 

            3.  8 нче частьне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
            “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджетында 2018 елга керемнәр күләмен 

әлеге Карарның 2нче кушымтасы, 2нче таблицасы буенча исәпкә алырга. 

 

            4. 10 нчы  частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
            “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасын расларга: 

           - 2018 елга әлеге Карарның 5нче кушымтасы, 1нче таблицасы буенча. 

 

             5. 11 нче частьне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
            “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты ассигнованияләрен бүлек, 

бүлекчә, максатчан статья һәм чыгым төрләре группалары буенча билгеләүне расларга:  

-  2018 елга әлеге Карарның 6нчы кушымтасы, 1нче таблицасы нигезендә. 

           

 6. Әлеге карар турында аны Мичурин поселогындагы Советская, 26 адресы буенча урнашкан 

–административ бинада, Советская, 28-авыл клубында; Яңа Сережкино, Центральная, 9 – авыл 

клубы, Центральная, 5 - мәктәптәге мәгълүмати 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.  

 

 

 

 

 “Мичурин авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

башлыгы, Совет Рәисе                                                                                                                                                     

 

 

 Р.А. Иванова 
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