
 

 

   Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                       КАРАР 

 

2019 елның 23 апреле                                                                          №  11                                                                                   
  

           
 

Лениногорск муниципаль районының “Урмышлы авыл җирлеге” Советының  

2018 елның 14 декабрендә кабул ителгән 34нче  номерлы “Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының “Урмышлы авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлегенең 2019 елга һәм 2020-2021 еллар план чорына бюджеты турында" гы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

      Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Урмышлы авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының “Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

 

   “Урмышлы авыл җирлеге” Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул ителгән 

34нче  номерлы «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

“Урмышлы авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 2020-2021 еллар 

план чорына бюджеты турында" гы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 

Бюджетның керем өлеше 926 202 45160 10 0000 150 КБК буенча 63029,60 сумга артуы 

сәбәпле, 63029,60  сумны бюджетның чыгым өлешен арттыруга 0113 бүлеге буенча 

«Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым түләү» буенча 56789,60 сум, 

"Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге» бүлеге буенча 6240 сум юнәлдерергә, 

 

 

Күчмә калдык исәбенә 2019 елның 1 гыйнвары балансы нигезендә 

Урмышлы авыл җирлеге бюджетының чыгым өлешен 575 553 сумга арттырырга 

шул исәптән: 
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0104, 0113- 90410 бүлекләре буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, 

баш бухгалтерга премия; 

         0104 бүлеге буенча - 30 000,0 ГСМга 

0412 бүлеге буенча- 99 000,0 межеваниегә ; 

           0104  5610 бүлекләре буенча хезмәткәрләргә диспансеризация үткәрү, 2018 ел; 

0801 бүлеге буенча- 108 500,0 чаралар үткәрү  (Сабантуй, Яңа ел, 9  май 

бәйрәмнәре);, 

0503 бүлеге буенча - 20 000 хоз. товарлар алырга, чишмә тирәләрен, 

һәйкәлләрне буярга); 

0113 бүлеге буенча- 15 000 канцтовар,  хоз. товарлар алырга,  

0104 бүлеге буенча -9 000 командировка, уку, 

0310 бүлеге буенча -30 000сум куркынычсызлык билгеләре, янгын сүндергеч 

һәм шланглар алу өчен. 

 

Гражданнарның 2019 елның 1 гыйнварына күчеп килгән үзара салым акчалары 

хисабына Урмышлы авыл җирлеге бюджетының чыгым өлешен 168033 сумга 

арттырырга, шул исәптән бүлекләр буенча: 

 

       0409 «Юл хуҗалыгы» 168033 сумга юлларны ремонтлау һәм кардан чистарту, 

1. 2019 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга:  

1) “Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең 

гомуми күләме  10 557 529.60 сум; 

2) “Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының 

гомуми күләме  11 133 082.60 сум. 

3) “Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты 575 

553  сум күләмендә. 

 

2. «Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты суммасы 

үзгәрүгә бәйле рәвештә, әлеге карарга 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә (кушымта итеп бирелә );   

3.  Бюджет чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә «Урмышлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 

һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү 5 нче кушымтаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 

4. Бюджет чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә «Урмышлы авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасына 6 нчы 

кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә).  

5. Әлеге карарны Урмышлы авыл җирлеге территориясендә урнашкан махсус 

җиһазландырылган стендларда халыкка җиткерергә: cУрмышлы, Центральная ур., 

4нче йорт, Яңа Елхово авылы, Родничная ур., 22 нче йорт, Бохар авылы, Авангард 

ур., 23 йорт һәм  Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында 

(pravo.tatarstan.ru)  бастырырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми 

сайтында "Авыл җирлекләре" бүлегендә урнаштырырга.  

6.  Әлеге караның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.  

 

 



“Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль  

берәмлеге башлыгы, 

авыл Советы Рәисе                                                 Хәбибуллин    А.Ф. 


