
                       Решение                             Карар

                 14 март  2019 ел.            Чистай шәһәре
                

                          №33/2

2019 елга һәм  2020-2021 елларның 
планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы 
“Чистай шәһәре” муниципаль 
берәмлеге бюджетына үзгәрешләр кертү 
турында 

Чистай муниципаль районының финанс-бюджет  палатасы җитәкчесе Наталья
Анфиногентовна Карманованың “2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы
чорына Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре”
муниципаль  берәмлеге  бюджетына  үзгәрешләр  кертү   турында”гы  докладын
тыңлап һәм тикшереп, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы
Чистай шәһәр Советы 
 

КАРАР БИРӘ:

1.  Чистай шәһәр Советының 2018 елның 25 декабрендә  кабул ителгән
“2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты
турында”гы  30/2нче   карарының  1нче  маддәсенең  1нче  пунктын  түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:  
“1.  2019 елга  Татарстан Республикасы  Чистай муниципаль  районы  “Чистай
шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  бюджетының  төп  характеристикаларын
расларга:

1)  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы   “Чистай
шәһәре” муниципаль  берәмлеге бюджеты табышының гомуми күләме 158217,0
мең сум;  

2) Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы   “Чистай
шәһәре”  муниципаль   берәмлеге  бюджеты  чыгымнарының  гомуми  күләме
164607,0 мең сум;



3)  Татарстан  Республикасы  Чистай муниципаль   районы   “Чистай
шәһәре” муниципаль  берәмлеге бюджеты  дефицитының чик  күләме  6390,0
мең сум.” 

2.  Чистай шәһәр Советының  2018 елның 25 декабрендә  кабул ителгән
“2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты
турында”гы  30/2нче  карарына   “2019  елга  Татарстан  Республикасы  Чистай
муниципаль   районы   “Чистай  шәһәре”  муниципаль   берәмлеге  бюджеты
дефицитын финанслау чыганаклары”ның  1нче кушымтасын  әлеге карарның
1нче кушымтасы нигезендәге редакциядә бәян итәргә. 

3.  Чистай шәһәр Советының “ 2018 елның 25 декабрендә  кабул ителгән
“2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты
турында”гы  30/2нче  карарына   “2019  елга  Татарстан  Республикасы  Чистай
муниципаль   районы   “Чистай  шәһәре”  муниципаль   берәмлеге  бюджеты
табышының фаразлана торган күләме” дигән 3нче кушымтаны  әлеге карарның
2нче кушымтасы нигезендәге редакциядә бәян итәргә. 

4.  "Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы   “Чистай
шәһәре” муниципаль  берәмлеге бюджеты табышының баш администраторлары
исемлеге”  дигән  5нче  кушымтаны    әлеге  карарның  3  нче  кушымтасы
нигезендәге редакциядә бәян итәргә.  

5.  Чистай шәһәр Советының “ 2018 елның 25 декабрендә  кабул ителгән
“2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты
турында”гы  30/2нче  карарына   “  2019  елга  Татарстан  Республикасы  Чистай
муниципаль   районы   “Чистай  шәһәре”  муниципаль   берәмлеге  бюджеты
чыгымнарының  ведомство  структурасы”  дигән  7нче  кушымтаны  барлык
күчерүләрне  исәпкә  алып,   әлеге  карарның  4нче  кушымтасы  нигезендәге
редакциядә бәян итәргә. 

6.  Чистай шәһәр Советының “ 2018 елның 25 декабрендә  кабул ителгән
“2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты
турында”гы  30/2нче  карарына   “2019  елга  Татарстан  Республикасы  Чистай
муниципаль  районы  “Чистай шәһәре” муниципаль  берәмлеге бюджетының
бюджет  ассигнованиеләрен  бүлекләргә,  бүлекчәләргә,  максатчан  маддәләргә
(эшчәнлекнең  муниципаль  программалары  һәм  программасыз  юнәлешләр),
чыгымнар классификациясе төрләре буенча  группаларга бүләргә” дигән  9нчы
кушымтаны   барлык  күчерүләрне  исәпкә  алып,   әлеге  карарның  5нче
кушымтасы нигезендәге редакциядә бәян итәргә. 

7.  Чистай шәһәр Советының “ 2018 елның 25 декабрендә  кабул ителгән
“2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты
турында”гы  30/2нче карарына  “Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районы  “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  бюджетына  Чистай
муниципаль  районы  бюджетыннан  алына  торган  бюджетара  трансфертлар”



дигән  12нче  кушымтаны   әлеге  карарның  6нчы  кушымтасы  нигезендәге
редакциядә бәян итәргә. 

8.  Төзелгән  килешүләр нигезендә җирле билгеләнештәге  мәсьәләләрне
хәл  итү  буенча  вәкаләтләр  өлешен   тормышка  ашыруга   Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль   районы  “Чистай  шәһәре”  муниципаль
берәмлеге  бюджетына  бирелә  торган  бюджетара  трансфертлар   күләмен  күп
фатирлы йортларда уртак милекне капиталь ремонтлау белән  бәйле чараларны
гамәлгә ашыру өчен 19787,0 мең сум күләмендә расларга.  

9. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районы “Чистай шәһәре”
муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымын 814 нче “Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль  районы Чистай шәһәре башкарма комитеты” ведомствосы
буенча шәһәр җирлекләре бюджетлары чыгымнарын компенсацияләү табышы
хисабына 171,7 мең сум күләмендә арттырырга. 

10.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы  “Чистай
шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  бюджеты  чыгымын  814  нче  “Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль  районы Чистай шәһәре башкарма комитеты”
ведомствосы буенча 16049,2 мең сум күләмендә  арттырырга. 

11.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы  “Чистай
шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымын 01.01.2019 елга калган үз
акчалары хисабына  6390,1 мең сум күләмендә арттырырга, шул исәптән 813
нче   “Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы  Чистай  шәһәре
Советы” ведомствосы  буенча 148,9  мең сум күләмендә; 814 нче  “Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль  районы Чистай шәһәре башкарма комитеты”
ведомствосы  буенча 6241,2 мең сум күләмендә Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль  районы Чистай шәһәре башкарма комитеты сметасы  буенча.  

Чистай муниципаль  районы 
Чистай шәһәре  башлыгы                                                                  Д. А. Иванов
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