
Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль  районы Чуваш Ялтаны

                                                      авыл җирлеге  Советы
КАРАРЫ

№ 56/1                            07.02.2019 ел

                                                 “2019 елга һәм  2020-2021 елларның 
планлы чорына Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районы Чуваш Ялтаны 
  авыл җирлеге бюджетына үзгәрешләр кертү турында”

Җирлек башлыгының  “2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына 
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Чуваш Ялтаны   авыл 
җирлеге бюджетына үзгәрешләр кертү турында”гы докладын тыңлап һәм 
тикшереп, авыл җирлеге Советы 
                                           
                                           КАРАР КАБУЛ ИТӘ:

1. Чуваш Ялтаны  авыл җирлеге  Советының  2018 елның  17 декабрендә
кабул ителгән “2019 елга һәм  2020-2021 елларның планлы чорына Татарстан

Республикасы Чистай муниципаль районы Данауровка  авыл җирлеге
бюджетына үзгәрешләр кертү турында”гы 53/1 нче  карарының 1нче

маддәсенең 1 нче  пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
1.1.  2018  елга  Чуваш  Ялтаны     авыл  җирлеге  бюджетының  төп

характеристикаларын расларга.
1. Җирлек бюджеты табышының гомуми күләме  2 891 380,00 сум.
2. Җирлек бюджеты чыгымының  гомуми күләме 2 897 577,96 сум.
3. Җирлек бюджеты дефицитының чик күләме 6 197,96 сум..

2.  Чуваш  Ялтаны     авыл  җирлеге   Советының   2018  елның   17
декабрендә кабул ителгән 53/1 нче  карарына “2019 елга Чуваш Ялтаны    авыл
җирлеге  бюджеты  дефицитын  финанслау  чыганаклары”ның  1  нче
кушымтасын  әлеге карарның 1нче кушымтасы нигезендәге редакциядә бәян
итәргә. 

3.  Чуваш  Ялтаны     авыл  җирлеге   Советының   2018  елның   17
декабрендә кабул ителгән 53/1 нче  Карарына “2019 елга Чуваш Ялтаны    авыл
җирлеге  бюджеты  табышының  фаразлана  торган  күләме”дигән   3  нче
кушымтасын  әлеге карарның 2нче кушымтасы нигезендәге редакциядә бәян
итәргә. 

4. Чуваш Ялтаны  авыл җирлеге  Советының  2018 елның  17 декабрендә
кабул ителгән 53/1 нче  карарына “2019 елга Чуваш Ялтаны  авыл җирлеге
бюджетының  бюджет  ассигнованиеләрен  бүлекләр,  бүлекчәләр,  максатчан
маддәләр, чыгымнар классификациясе төрләре  группалары буенча бүләргә”



дигән   7  нче  кушымтасын   әлеге  карарның  3нче  кушымтасы  нигезендәге
редакциядә бәян итәргә. 

5. Чуваш Ялтаны  авыл җирлеге  Советының  2018 елның  17 декабрендә
кабул ителгән 53/1 нче  Карарына “2019 елга Чуваш Ялтаны  авыл җирлеге
акчасын  төп  бүлүчеләр  буенча   бюджет  ассигнованиеләренең  бүлекләр,
бүлекчәләр,  максатчан  маддәләр,  чыгымнар  классификациясе  төрләре
группалары буенча бүләргә” дигән  9 нчы кушымтасын  әлеге карарның 4нче
кушымтасы нигезендәге редакциядә бәян итәргә. 

6.  Авыл җирлеге   бюджеты чыгымнарын  үзләренең   калган  акчалары
хисабына  арттырырга: 

-01бүлекнең     “Россия Федерациясе Хөкүмәтенең, Россия Федерациясе
субъектларының,  җирле  хакимиятләрнең   дәүләт  властеның  югарыгы
башкарма органнары эшләве”  04 бүлекчәсе,   9900002040    “Үзәк аппарат”
максатчан маддәсе, чыгым төре  200,  6 197,96 сум күләмендә. 

 7.   Әлеге  карарны авыл  җирлегендә  яшәүчеләр  күпләп  җыела  торган
урыннарда, стендларга һәм белдерү такталарына элү юлы белән һәм   Чуваш
Ялтаны     авыл  җирлегенең  рәсми  сайтында  урнаштырып    халыкка
белдерергә. 
   11. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам. 
     

Җирлек башлыгы                        __________________       /Егоров С.М./

       

                                         




