
 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль район Советы   

 

КАРАР  № XLI-2 

 

Балык Бистәсе штп.                                                                          2019  елның 1 апреле      

 

Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе 

муниципаль район Советының  2018 

елның 20 декабрендәге “2019 елга һәм 

пландагы 2020 һәм 2021 еллар чорына 

Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе 

муниципаль районы бюджеты турында” 

XXXVII-1 номерлы карарына  үзгәрешләр 

кертү  хакында 

 

Россия  Федерациясе Бюджет кодексының 83,44.12, 142.4 маддәләренә, 2003 

елның 6 октябрендәге  “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”  №131-ФЗ номерлы Федераль  законның 35 маддәсенә 

ярашлы рәвештә, Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы 

Уставының  30 маддәсе нигезендә Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе 

муниципаль район Советы КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль район Советының  

2018 елның 20 декабрендәге “2019 елга һәм пландагы 2020 һәм 2021 еллар чорына 

Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы бюджеты турында” 

XXXVII-1 номерлы карарына  түбәндәге  үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) 1 маддәдә: 

1 өлешнең 2 пунктында  “678324,30” цифрларын  “684228,60” цифрларына 

алмаштырырга; 

1 өлешнең 3 пунктында “0” цифрын  “5904,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.2) 12 маддәне  түбәндәге эчтәлектәге  2 өлеш белән тулыландырырга: 

 “2.Әлеге карарга  теркәлгән 13 нче кушымтага ярашлы рәвештә авыл 

җирлекләре бюджетларының 2019 елдагы  507,00 мең сум күләмендә  өстәмә 

чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы  Балык Бистәсе муниципаль районы 

бюджетыннан бирелүче  бүтән  бюджетара трансфертларны  расларга”; 

1.3) 6 нчы кушымтада  “Балык Бистәсе муниципаль районы бюджет 

ассигнованиеләрен  2019 елга бюджет чыгымнары  классификациясенең  чыгым 

төрләре  бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан маддәләре, төркемнәре (төркемнәр һәм 

төркемчәләр) буенча бүлү” 1 нче таблицасында: 

1.3.1) “Гомумдәүләт мәсьәләләре” юлының “Җыенысы” графасында 

“39009,00” цифрларын  “39012,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.2) “Россия Федерациясе Хөкүмәтенең, Россия Федерациясе  субъектлары  

дәүләт хакимиятенең   югары башкарма органнары, җирле хакимиятләрнең 



эшләве”юлының  “Җыенысы” графасында “15784,60” цифрларын  “15787,60” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.3) “Башкарма комитет аппаратын тотуга чыгымнар” юлының“Җыенысы” 

графасында  “15443,20” цифрларын  “15446,20” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.4) “Үзәк аппарат” юлының “Җыенысы” графасында “15101,80” цифрларын 

“15104,80” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.5) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында “4409,60” цифрларын 

“4412,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.6) “Милли  икътисад” юлының “Җыенысы” графасында “20418,30” 

цифрларын “25166,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.7)  “Юл хуҗалыгы (юл фондлары)”  юлының “Җыенысы” графасында 

“16300,00” цифрларын  “19244,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.8) “Юл эшләре программасы”  юлының “Җыенысы” графасында  

“16300,00” цифрларын  “19244,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.9) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында “16300,00” цифрларын 

“19244,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.10)  “Торак-коммуналь хуҗалыгы” юлының “Җыенысы” графасында 

“1404,00” цифрларын  “1911,00” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.11) “Торак-коммуналь хуҗалыгы” бүлегенең  “Исем” графасында  “Бүтән 

бюджет ассигнованиеләре” юлыннан соң “Россия Федерациясе  бюджет 

системасының  башка бюджетларына күчерү” юлын өстәргә: 

- “Рз” графасында  “05” цифрларын өстәргә; 

- “ПР” графасында  “03” цифрларын өстәргә; 

- “ЦСР” графасында “9900025151” цифрларын өстәргә; 

- “ВР” графасында “500” цифрларын өстәргә; 

-“Җыенысы” графасында “507,00” цифрларын өстәргә; 

1.3.12) “Мәгариф” юлының  “Җыенысы” графасында “457662,30” цифрларын  

“460071,10 “цифрларына алмаштырырга; 

1.3.13) “Мәгариф өлкәсендәге  бүтән мәсьәләләр” юлының “Җыенысы” 

графасында “14092,30” цифрларын  “16541,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.14) “Мәгариф оешмаларының эшчәнлеген  тәэмин итүче оешмалар, укыту-

методика кабинетлары,  мәктәпара укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 

пунктлары” юлының “Җыенысы” графасында “9600,00” цифрларын “12049,30” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.3.15) “Дәүләт (үзидарәлек) органнары, казна учреждениеләре, дәүләти  

бюджеттан  тыш фондлар белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрен 

үтәүне тәэмин итү максатларында персоналга түләүгә  чыгымнар” юлының 

“Җыенысы” графасында “7350,00” цифрларын  “9758,80” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.3.16) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында “2250,00” цифрларын 

“2290,50” цифрларына алмаштырырга; 



1.3.17) “Мәдәният, кинематография”  юлының “Җыенысы” графасында 

“63292,10” цифрларын  “63292,80” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.18) “Мәдәният, кинематография өлкәсендәге башка мәсьәләләр” юлының 

“Җыенысы” графасында “3316,20” цифрларын  “3316,90” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.3.19) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында “1015,00” цифрларын  

“1015,70” цифрларына алмаштырырга; 

1.3.20) “ЧЫГЫМНАР  БАРЫСЫ” юлының “Җыенысы” графасында 

“678324,30” цифрларын  “684228,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.4) “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 2018 

елга  бюджет  чыгымнарының  ведомство структурасы”  1 нче таблицасының 7 нче 

кушымтасында:  

1.4.1) “Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты” юлының 

“Җыенысы” графасында  “45684,90” цифрларын  “48632,20” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.4.2) “Дәүләткүләм мәсьәләләр” юлының “Җыенысы” графасында  “18690,20” 

цифрларын  “18693,20” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.3) “Россия Федерациясе Хөкүмәтенең, Россия Федерациясе  субъектлары  

дәүләт хакимиятенең   югары башкарма органнары, җирле хакимиятләрнең 

эшләве”юлының  “Җыенысы” графасында “12350,90” цифрларын “12353,90” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.4.4) “Үзәк аппарат” юлының  “Җыенысы” графасында “12350,90” 

цифрларын  “12353,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.5) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында “4115,60” цифрларын 

“4118,60”  цифрларына алмаштырырга; 

1.4.6) “Милли  икътисад” юлының “Җыенысы” графасында  “22222,30” 

цифрларын  “25166,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.7) “Юл хуҗалыгы (юл фондлары)”  юлының “Җыенысы” графасында 

“16300,00” цифрларын  “19244,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.8) “Юл хуҗалыгы” юлының “Җыенысы” графасында  “16300” цифрларын  

“19244,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.9) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында  “16300,00” цифрларын  

“19244,30” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.10)“Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мәгариф бүлеге” үзидарәлек казна учреждениесе” юлының 

“Җыенысы” графасында   “453887,20” цифрларын  “456336,50” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.4.11) “Мәгариф өлкәсендәге  бүтән мәсьәләләр” юлының “Җыенысы” 

графасында  “13492,30” цифрларын  “15941,60” цифрларына алмаштырырга;  

1.4.12)  “Мәгариф оешмаларының эшчәнлеген  тәэмин итүче оешмалар, укыту-

методика кабинетлары,  мәктәпара укыту-җитештерү комбинатлары, логопед 



пунктлары” юлының “Җыенысы” графасында  “9000,00” цифрларын  “11449,30” 

цифрларына алмаштырырга; 

1.4.13) “Дәүләт (үзидарәлек) органнары, казна учреждениеләре, дәүләти  

бюджеттан  тыш фондлар белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрен 

үтәүне тәэмин итү максатларында персоналга түләүгә  чыгымнар” юлының 

“Җыенысы” графасында  “6850,00” цифрларын  “9258,80” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.4.14) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында  “2150,00” цифрларын 

“2190,50” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.15) “Балык  Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының  социаль-

мәдәни өлкә бүлеге”  үзидарәлек казна учреждениесе” юлының “Җыенысы” 

графасында  “62969,20” цифрларын “62969,90” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.16) “Мәдәният һәм кинемтография  өлкәсендәге  бүтән мәсьәләләр” 

юлының “Җыенысы” графасында  “3316,20” цифрларын  “3316,90” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.4.17) “Дәүләт (үзидарәлек) ихтыяҗлары өчен товарлар,эш һәм хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу” юлының “Җыенысы” графасында  “1015,00” цифрларын 

“1015,70” цифрларына алмаштырырга; 

1.4.18) “Балык Бистәсе муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы” 

юлының “Җыенысы” графасында  “66547,00” цифрларын “67054,00” цифрларына 

алмаштырырга; 

1.4.19) “Балык Бистәсе муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы” 

бүлегенең  “Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр 

бюджетларына гомуми характердагы бюджетара трансфертлар” юлына кадәр 

“Исем” графасында  “Россия Федерациясе  бюджет системасының бүтән 

бюджетларына  күчерү” юлын өстәргә: 

-“Ведомство” графасында  “811” цифрларын өстәргә; 

-“Рз” графасында  “05” цифрларын өстәргә; 

-“ПР” графасында  “03” цифрларын өстәргә; 

-“ЦСР” графасында  “9900025151” цифрларын өстәргә; 

-“ВР” графасында  “500” цифрларын өстәргә; 

-“Җыенысы” графасында  “507,00” цифрларын өстәргә; 

1.4.20) “ЧЫГЫМНАР  БАРЫСЫ” юлының “Җыенысы” графасында 

“678324,30” цифрларын  “684228,60” цифрларына алмаштырырга; 

1.5) Әлеге карарга теркәлгән кушымтага ярашлы рәвештә 13 кушымта белән 

тулыландырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда 

урнаштырырга. 

 

 



Татарстан Республикасы   

Балык  Бистәсе муниципаль район  

Башлыгы                                                                                                 И.Р. Таҗетдинов           
 

Балык Бистәсе муниципаль район 

Советының  “2019 елга һәм пландагы 2020 

һәм 2021 еллар чорына  Балык Бистәсе 

муниципаль районы бюджеты турында” 

карарына кушымта №13  

(Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль район Советының 2019 елның 1 

апрелендәге XLI-2 номерлы  

карары редакциясендә) 

 

 

2019  елда шәһәр җирлеге, авыл җирлеге бюджетларына өстәмә чыгымнарын 

каплауга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

бюджетыннан  бирелүче  бүтән бюджетара трансфертлар 

мең сум 

 

Җирлекләрнең исеме Сумма 

Масловка авыл җирлеге 507,00 

Барлыгы 507,00 

 
 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистәсе муниципаль районы  

Финанс-бюджет палатасы  

рәисе                                                                                               И.М.Ногманова 

 


