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Иске Абдул авыл җирлегенең бюджеты турында 

2019 елга һәм 2020-2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында 

 
1 Статья 

1. 2019 елга Иске Абдул авыл җирлеге бюджетының төп 

характеристикаларын расларга: 

1) Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 

3669,2 мең сум; 

2) Иске Абдул авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 3669,2 мең 

сум. 

3) Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум. 

2.   2020-2021 елларга Иске Абдул авыл җирлеге бюджетының төп 

характеристикаларын расларга:   

1) 2020 елга Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми 

күләме 3710,7 мең сум, 2021 елга 3743,4 мең сум; 

2) Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме: 

- 2020 елга 3710,7 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

90,57 мең сум күләмендә расланган чыгымнар; 

- 2021 елга 3743,4 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 

чыгымнар-182,57 мең сум. 

3) 2020 елга Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум 

һәм 2021 елга 0 мең сум күләмендә. 

3.   Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә; 

- 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарның 2 нче кушымтасы 

нигезендә. 

 

2 Статья 

1.   2020 елның 1 гыйнварына Иске Абдул авыл җирлегенең бурыч 

йөкләмәләре буенча муниципаль эчке бурычның югары чиген 0 сум 



күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң 

югары чиген 0 сум күләмендә расларга. 

2. 2021 елның 1 гыйнварына Иске Абдул авыл җирлегенең бурыч 

йөкләмәләре буенча муниципаль эчке бурычның югары чиген 0 сум 

күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң 

югары чиген 0 сум күләмендә расларга. 

3.   2022 елның 1 гыйнварына Иске Абдул авыл җирлегенең бурыч 

йөкләмәләре буенча муниципаль эчке бурычның югары чиген 0 сум 

күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләрнең иң 

югары чиген 0 сум күләмендә расларга. 

4. Расларга иң чик күләме муниципаль эчке бурыч Иске Абдул авыл 

җирлеге: 

2019 елда 0 сум күләмендә; 

2020 елда 0 сум күләмендә; 

2021 елда 0 сум күләмендә. 

 

3 Статья 

1. Иске Абдул авыл җирлеге бюджетында 2019 елга фаразлана торган 

керемнәр күләмен әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә исәпкә алырга. 

2. Иске Абдул авыл җирлеге бюджетында әлеге карарга 4 нче кушымта 

нигезендә, 2020 һәм 2021 нче елларга план чорына фаразлана торган 

керемнәр күләмен исәпкә алырга. 

 

4 Статья 

1.   Иске Абдул авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә 

расларга. 

2.   Әлеге карарга 6 нчы кушымта нигезендә Иске Абдул авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары 

исемлеген расларга. 

 

5 Статья 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте 

карарлары ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексының 44.10 статьясы нигезендә Иске Абдул авыл җирлеге 

бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына күчерелергә тиешле 

бюджетара субсидияләр күләмен раслау турында: 

- 2019 елда 12,5 мең сум күләмендә; 

- 2020 елда 29,5 мең сум күләмендә; 

- 2021 елда 24,1 мең сум күләмендә. 

 2. 2019 елда һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы бюджетына әлеге статьяда каралган Иске Абдул авыл җирлеге 

бюджетыннан бюджетара субсидияләрне күчерү ай саен тигез өлеш белән 

гамәлгә ашырыла дип билгеләргә. 

 



6 Статья 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Иске Абдул 

авыл җирлеге чыгымнарының ведомство структурасын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә; 

- һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарга 8 нче кушымта 

нигезендә;  

2. Бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, чыгымнар төрләре 

төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 9 нчы кушымта нигезендә; 

- һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарга 10 нчы кушымта 

нигезендә ;  

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Бюджет 

чыгымнарының классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре, чыгымнар төрләре 

төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен максатчан статьялар 

(муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программалаштырылмаган 

юнәлешләре) буенча бүлүне расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 11 нче кушымта нигезендә; 

- һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына әлеге карарга 12 нче кушымта 

нигезендә ;  

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  Иске Абдул 

авыл җирлеге бюджетының 2019 елга ачык норматив йөкләмәләрне үтәүгә 0 

мең сум күләмендә, 2020 елга 0 мең сум күләмендә, 2021 елга 0 мең сум 

күләмендә бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен расларга. Әлеге 

статьяда каралган Иске Абдул авыл җирлеге бюджетыннан Татарстан ай саен 

тигез өлеш белән гамәлгә ашырыла. 

 

7 Статья 

Иске Абдул авыл җирлеге бюджетында 2019 елга хәрби 

комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 

гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен субвенция 

күләмен 87,4 мең сум күләмендә, 2020 елга 88,0 мең сум күләмендә, 2021 

елга 92,0 мең сум күләмендә расларга. 

 

8 Статья 

Иске Абдул авыл җирлеге бюджетында Тукай муниципаль районы 

бюджетыннан 2019 елга бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен тигезләүгә 

1651,8 мең сум, 2020 елга 1633,7 мең сум, 2021 елга 1600,4 мең сум 

күләмендә дотацияләр күләмен расларга. 

 

9 Статья 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.13 статьясы нигезендә 

төзелгән килешүләр буенча Иске Абдул авыл җирлеге бюджетыннан Тукай 

муниципаль районы бюджетына тапшырыла торган башка бюджетара 

трансфертлар күләмен расларга: 



 


