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      Россия Федерациясе Бюджет кодексы һәм Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Потапово-

Тумбарлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына һәм Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районының «Потапово-Тумбарлы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегендә бюджет процессы турындагы нигезләмәгә 

таянып, Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ.: 

         1.  Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге Советының 2018 елның 14 

декабрендәге 85 номерлы «Потапово-Тумбарлы авыл җирлегенең 2019 елга һәм 

2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турында» гы карарына 28.019 елдагы 

89 номерлы үзгәрешләр кертү турында түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::  

п. 1.2.3. 1 статьяның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

        "1) Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми 

күләме 8798,0 мең сум; 

2) Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 10316,5 мең 

сум. 
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           3) Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге бюджеты дефициты 1518,5 мең сум 

тәшкил итә.» 

        2. 1 кушымталарның №1,2,5,6 таблицаларын яңа редакциядә бәян итәргә, 

№ 1,2,3,4 кушымталары нигезендә. 

        3. 6 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары 

ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

"Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен гамәлгә 

ашыруга Баулы муниципаль районы бюджетыннан күчерелергә тиешле башка 

бюджетара трансфертлар күләмен раслау турында" 2008 ел, 28 декабрь, 890 

нчы карары  

- 2019 елга муниципаль учреждениеләрне карап тоту буенча чыгым 

йөкләмәләрен үтәүгә төзелгән килешүләр нигезендә 2100,37 мең сум, 2020 елга 

1917,0 мең сум, 2021 елга 1739,8 мең сум күләмендә; 

- 2019 елга җирлек халкын ялны оештыру һәм халыкка хезмәт күрсәтүне тәэмин 

итү чараларын булдыру буенча төзелгән килешүләр нигезендә 3162,1 мең сум, 

2020 елга 3282,3 мең сум, 2021 елга 3413,6 мең сум күләмендә мәдәният 

оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү каралган. 

       4.  2019 елда Баулы муниципаль районы бюджетына әлеге статьяда 

каралган бюджетара трансфертларны күчерү ай саен тигез өлеш белән 

башкарыла дип билгеләргә.» 

       5.   Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
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