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Кукмара муниципаль районы Советының 

2018 нче ел 19 нчы декабрендә кабул 

ителгән 188 нче номерлы "Кукмара 

муниципаль районының 2019 нчы елга, 

2020 - 2021 нче елларпланлы чорына 

бюджеттурында" карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

Муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесетәкъдимиткән 2019 нчы елга, 2020 - 

2021 нче еллар планлы чорына Кукмара муниципаль районы бюджетына кертелгән 

үзгәрешләрне карап, Кукмара муниципаль районы Советы карар итте: 

1) 1 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.Кукмара муниципаль районы бюджетының 2019 нчы елга төп характеристикаларын 

расларга: 

1) Кукмара муниципаль районы бюджетының фаразланыла торган гомуми керем 

күләме 1 214 742403,05 сум; 

2) Кукмара муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 

1 236 277038,53 сум; 

3) Кукмара муниципаль районы бюджетының дефициты (профицит) 21 534 635,48 

сумкүләмендә 

2.2020-2021нче елга Кукмара муниципаль районы бюджетының төп характеристикаларын 

расларга: 

1) Кукмара муниципаль районының 2020 нче елга бюджет керемнәренең фаразланган 

гомуми күләме 1 219 419 930,87 сумһәм 2021нче елга 1 228 438 172,48 сум; 

2) 2020 нче елга Кукмара муниципаль районы бюджет чыгымнарының гомуми күләме 

1 219 419 930,87 сум һәм 2021 елга 1 228 438 172,48 сум; 

3)  Кукмара муниципаль районының 2020 нче елга бюджет профициты (профицит) 0 сум , 

2021 нче елга бюджет профициты(профицит) 0 сум . 

3.Кукмара муниципаль районы бюджеты дефицитын финанслау чыганакларын 

билгеләргә: 

2019 нчы елга әлеге карарга №1 кушымта нигезендә; 

2020 нче елгаһәм 2021нче елга әлеге карарның № 2 кушымтасы нигезендә». 

Кукмара муниципаль районының 2019 нчы елга бюджет дефицитын финанслау чыганагын 

әлеге карарга № 1 кушымта нигезендә үзгәртергә. 

2) Кукмара муниципаль районы бюджетының 2019 нчы елга фаразланган керемнәре 

күләмен әлеге карарга№ 2кушымта нигезендә үзгәртергә. 

3) 2019 нчы елга Кукмара муниципаль районы бюджеты керемнәренең баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарга № 3 кушымта нигезендә үзгәртергә. 



4) Карарга №4 кушымта нигезендә 2019 нчы елга бюджет чыгымнары 

классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгым 

төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлүне үзгәртергә. 

5) 2019 нчы елга Кукмара муниципаль районы ведомство чыгымнарыструктурасын 

әлеге карарга № 5 кушымта нигезендә үзгәртергә. 

6) 2019 нчы елда Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм җирлекләр 

бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертларны әлеге карарга № 6 кушымта 

нигезендәүзгәртергә. 

 

Район Башлыгы                                                                 С.Д.Димитриев 


