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2019 елның 24 апреле Куакбаш №14 

 
 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Куакбаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул 

ителгән 30 номерлы Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районының «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында 

карарына 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

     Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Куакбаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Бюджетның керем өлешен 10530 сум 00 тиенгә арттырырга: 

2 02 45160 10 0000 150 КБК буенча 10530,00 сумга, бюдңетның чыгым өлешен 

түбәндәге бүлекләр буенча арттырррырга  

0310 «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» бүлеге буенча  10530,00 сумга 

янгын хәбәр иткечләр кую өчен;  

2. Производство ихтыяҗына бәйле рәвештә, гражданнарның һәм Татарстан 

Республикасыннан килгән үзара салым акчалары хисабына, «Куш елга» каптажын 

ремонтлау һәм Сәйдәшев урамы буенча 800 м һәм Исхаков урамы буенча 500 м 

юллар ремонтлау өчен 341400,00 сум күләмендә чыгым өлешен арттыру:     

     0409 «Юл хуҗалыгы» 107600,00 сумга 

    0502  «Коммуналь хуҗалык өлкәсе чараларына» 233800,00 сумга 

һәм 2019 ел башына калган акчалар хисабына бюджетның чыгым өлешен 

арттыруга юнәлдереп, 1 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә: 

    1. 2019 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга: 

         1) «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең 

гомуми күләме суммасы 11212530 сум 00 тиен итеп; 

         2) «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме суммасы 11553930  сум 00 тиен итеп. 

         3) «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгының 

иң чик күләме суммасы 341400  сум 00 тиен.  

2. «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын 

финанслау чыганакларын расларга: 



- 2019 елга, әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә, аны 2019 елның 1 

гыйнварына җирлек бюджеты калдыкларын түләүгә юнәлдереп;3. «Куакбаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга керем күләмен 2 нче 

кушымта нигезендә расларга (кушымта теркәлә).    

4. Бюджет чыгымнарын «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

чыгымнарының ведомство структурасына үзгәртүгә бәйле рәвештә 4 нче 

кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта Кушымта теркәлә). 

   5. Бюджет чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә бюджет ассигнованиеләрен 

чыгымнар төрләре бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

төркемнәре, бюджет чыгымнары классификациясе буенча бүлү 5 нче кушымтаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә (Кушымта итеп бирелә). 

   6. Әлеге карарны Куакбаш авылы - К. Маркс урамы ,15 нче йорт; Сходнево-

Чертанлы авылы клубы бинасында Ирек урамы, 5б йорт; Чүти авылы клубы 

бинасында Мира урамы, 8а йорт адресы буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында урнаштырырга, Лениногорск муниципаль районының рәсми 

сайтында (http://leninogorsk.tatarstan.ru) «Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) бастырырга. 

   7.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

       

 «Куакбаш авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Башлыгы                         Р.Р.Әхмәтҗанова 

                                             

 
 
 
 
 
 


