
Татарстан Республикасы   Кама Тамагы муниципаль   

районы Советы Карары 

 

 

от 20 мая  2019 ел                                                          №   202 

 

 

2018 елның  12 декабрендәге   “2019 елга   һәм  2019     һәм  

2021 еллар план чорына  Татарстан  Республикасы  Кама  

Тамагы   муниципаль   районы   бюджеты      турында”гы  

Татарстан  Республикасы     Кама    Тамагы   муниципаль  

районы Советының  171  номерлы  Карарына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү  турында 

(2019  елның 11 февралендәге 185 номерлы Карары  

редакциясендә) 

 

 

   “2019 елга  һәм 2019   һәм 2021 еллар план чорына  Татарстан  

Республикасы Кама Тамагы   муниципаль   районы   бюджеты    турында”гы 

Татарстан  Республикасы Законына үзгәрешләр кертү  турында”гы 2019 елның   20 

мартындагы  № 22-ЗРТ номерлы Татарстан  Республикасы Законы нигезендә,  

2019 елның 16 февралендәге  311-р номерлы,  2019 елның   6 мартындагы  470-р 

номерлы,  2019  елның  24 апрелендәге     924-р номерлы,  2019 елның  26 

апрелендәге  941-р номерлы, 2019 елның   26 апрелендәге 943-р номерлы,  2019 

елның 29 апрелендәге  959-р номерлы,  2019 елның  30 апрелендәге   964-р номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Боерыкларын үтәү өчен, шулай ук 

муниципаль район Уставының 92 маддәсенә һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районында бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы 

Нигезләмәгә таянып, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

 1 маддә  

   2018 елның 12 декабрендәге “2019 елга  һәм 2019   һәм 2021 еллар план чорына  

Татарстан  Республикасы Кама Тамагы   муниципаль   районы  бюджеты  турында” 

гы Татарстан  Республикасы     Кама    Тамагы   муниципаль районы Советының  

171  номерлы  Карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 12.12 

санлы карарына кертергә. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында 

“2018 елның 21 мартындагы 171 номерлы карары:  

 

1.2. 1 маддәдә:  

а) 1.1 пунктында  “426021,6”  саннарын   “442471,4”  санына алмаштырырга”; 

б) 1.2 пунктта. “426021,6” саннарын  “460051,6” санына алмаштырырга”;  

в) 1.3 пунктта “ 0” санын  “17580,2” санына алмаштырырга”;  

1.2. 1 маддәдә:  



- икенче абзацта  “284155,9”  саннарын  “300605,7” санына алмаштырырга”; 

1.3. 14 маддәдә:  

- беренче абзацта “14500,0” саннарын  “15631,6” санына алмаштырырга”; 

 

1.4. Карарны түбәндәге эчтәлекле 14.1 һәм 14.2 маддәләре белән тулыландырырга:    

- “14.1. “Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында 2019 елда башка 

дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән Карарлар нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен муниципаль 

берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар әлеге 

карарга 20 нче кушымта нигезендә 3194,6 мең сум күләмендә расларга;  

1.2. “Кама Тамагы муниципаль районы бюджетында 2019 елда муниципаль 

берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләрен үтәүне финанслар белән тәэмин итүгә 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына әлеге Карарга карата 21 нче кушымта 

нигезендә 1,2 мең сум күләмендә тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

расларга”; 

1.5. 5 нче кушымтада “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджеты - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары керемнәренең Баш администраторлары исемлеге» түбәндәге 

эчтәлекле юллар өстәргә:  

 - “505 2 0225466 05 0000 150- халык саны 300 меңгә кадәр булган торак 

пунктларда муниципаль театрларның матди-техник базасын ныгыту һәм иҗади 

эшчәнлеккә ярдәм итү өчен муниципаль районнар бюджетларына Субсидия; 

 - 505 2 0230027 05 0000 150 - опекун гаиләсендә һәм тәрбиягә алган гаиләдә 

баланы карап тоту өчен муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр, шулай 

ук тәрбиягә бала алган ата-анага тиешле бүләк”; 

 

1.6. Кушымталарны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

        Муниципаль район Советының 1,3,7,9,18,20,21 нче кушымталарын  2018 елның 

12 нче декабрендә кабул ителгән 171 нче номерлы Карарын әлеге Карарның 1-7 

кушымталар редакциясендә бәян итәргә.  

2. Әлеге Карар “Волжские зори” һәм “Идел таңнары” газеталарында рәсми басылып 

чыккан көненнән үз көченә керә  

 3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны муниципаль район Советының 

бюджет, салымнар һәм финанслар буенча даими комиссиясенә йөкләргә.  

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы   

рәисе                                                                                               Н.А. Вазыйхов 

 

  

 


