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Карар проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында  
Олы Елово авыл җирлеге Советы  

"Олы Елово авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше турында»  
Алабуга муниципаль районы  

2018 ел өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары» 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 

Федераль закон, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставы, Олы Елово авыл җирлеге Советы таләпләре нигезендә 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлеге Советының 

«2018 елда Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының «Олы Елово авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше турында " гы Карары проектын гавами тыңлауларга 

чыгарырга. 

 

2. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга (Алабуга районының 

рәсми сайты) һәм 2019 елның 20 мартында җирлекнең мәгълүмат стендында " элеп кую юлы 

белән халыкка игълан итәргә: 

 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлеге Советының «2018 

елда Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының «Олы Елово авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше турында " карары проекты (1 нче кушымта); 

 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлеге Советының «2018 

елда Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының «Олы Елово авыл җирлеге» 



муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше һәм гражданнарның аның фикер алышуында катнашуы 

турында " гы Карары проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче 

кушымта). 

 

 

 

3. «2018 елда Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының «Олы Елово авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлеше турында» Карар проекты буенча 2019 елның 

2 апрелендә 14.00 сәгатьтә Олы Елово авылы, Җиңүнең 40 еллыгы урамы, 2А йорт адресы буенча 

Олы Елово авыл җирлеге МФЦ бинасында гавами тыңлаулар уздыру. 

 

4. Олы Елово авыл җирлеге Башкарма Комитетына халык тыңлаулары үткәрүне, «2018 елда 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының «Олы Елово авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге бюджеты үтәлеше турында " карар проекты буенча гражданнарны кабул итүне һәм 

исәпкә алуны тәэмин итәргә. 

 

 

 

           Башлыгы                                                                              А. И. Машанов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Совет карарына 1 нче кушымта 

                                                                                                            Олы Елово авыл җирлеге   

                                                                                                           2019 елның 20 марты № 144 

 

Карар проекты 

Олы Елово авыл җирлеге Советы Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

№ ______ нче«____»__________2019 ел 

 

Олы Елово авыл җирлегенең 2018 ел бюджеты үтәлеше турындагы отчетны раслау турында 

 

 Олы Елово авыл җирлеге рәисе Машанов А. И. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 

153, 264.6 статьяларына таянып һәм Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлеге Советы 

катнашында 2018 елда Олы Елово авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турында мәгълүмат 

тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, авыл җирлеге башлыгы Машанов А. И. Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 153, 264.6 статьяларына таянып, авыл җирлеге 

 

Карар: 

 

 

 

1. 2018 елда Олы Елово авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турындагы хисапны керемнәр 

буенча 2 097,6 мең сум, чыгымнар буенча-1 990,6 мең сум, керемнәр буенча-107,9 мең сум һәм 

киләсе күрсәткечләр белән расларга: 

 

- әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә бюджет керемнәрен классификацияләү кодлары буенча 

авыл җирлеге бюджеты керемнәре (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы редакциясендә); 

 

- әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә җирлек бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасы буенча җирлек бюджеты чыгымнары; 

 

- әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә җирлек бюджеты чыгымнары, бюджетлар чыгымнары 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча; 



 

- әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә бюджет чыгымнарының максатчан статьялары 

(муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программалаштырылмаган юнәлешләре), 

чыгымнар төрләре төркемнәре, бюджетлар чыгымнары классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре 

буенча җирлек бюджеты чыгымнары; 

 

- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының классификациясе кодлары буенча җирлек 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә 

финанслау чыганаклары (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы редакциясендә); 

 

- әлеге карар нигезендә җирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар бүлү буенча; 

 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы бюджетына тапшырыла торган бюджетара трансфертларны әлеге 

карарга 7 нче кушымта нигезендә 2018 ел эчендә бүлү буенча. 

 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. 

 

     

                  

Олы Елово Рәисе 

 

авыл җирлеге башлыгы                                                                                              А. И. Машанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта  

Олы Елово Советы карарына  авыл җирлеге башлыгы                                                                                                                      

2019 елның 20 марты  № 144 

 

Тәртип карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу 

«Муниципаль берәмлек бюджеты үтәлеше турында Олы Елово авыл җирлеге 

Алабуга муниципаль районының 2018 ел өчен» һәм гражданнарның аның  

фикер алышуында катнашуы 

 

"Алабуга муниципаль районының" Олы Елово авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге бюджеты 

үтәлеше турында «карар проектына тәкъдимнәр Олы Елово авылы, Центральная урамы, 2 йорт 

адресы буенча Олы Елово авыл җирлеге советына яисә 7-32-42 факсы буенча язма рәвештә 

төзәтмәләр таблицасы рәвешендә кертелә: 

 

№ п/п фикер алышуга чыгарылган мәсьәләләр 

 

Тәкъдимнәр Тәкъдимнәр 

 

һәм экспертлар тәкъдимнәре, аларны кертү датасы 

 

кертелгән 

 

(хупланды) карау нәтиҗәләре 

 

эш 

 

1. Формулировка 

 

сорау 1.1. Сүзләр 

 



тәкъдимнәр 

 

тәкъдим 

 

 Ф. И. Т. 

 

эксперт 

 

(оешманың исеме)  

 

 

 

1. Тәкъдимнәр эш көннәрендә 800 дән 1700 гә кадәр кабул ителә. 

 

 

 

2. Халык тыңлауларында катнашу өчен гаризалар зур Елово авылы, Центральная урамы, 2 

йорт адресы буенча, шәхсән яки почта аша («гавами тыңлаулар» конвертында тамгалы), шулай ук 

7-32-42 факсы буенча бирелә 

 

 

 

3. Гаризалар эш көннәрендә 800 дән 1700 сәгатькә кадәр, гавами тыңлаулар үткәрү датасына 

кадәр ике көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 


