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06.06.2019 ел                                                                                            № 130   

КАРАР 
 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 108 номерлы 

«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле авыл 

җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турында " 

карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

 
2019 ел башына калган акчаларны нәтиҗәле тоту максатыннан Яңа Элмәле авыл 

җирлеге Советы Яңа Элмәле авыл җирлеге башкарма комитеты хисабына  КАРАР 

БИРӘ: 

 
1.  Яңа Элмәле авыл җирлеге бюджетының чыгым өлешен арттыру     

2019 ел башына Яңа Элмәле авыл җирлеге башкарма комитеты счетында калган 

гражданнарның үзара салымы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен 57508,80 сум акча исәбеннән авыл җирлеге 

бюджеты акчасы исәбеннән 57508,80 сум тәшкил итә   

     авыл җирлекләре: 

1.  Увеличить расходную часть бюджета Новоильмовского сельского     

     поселения  на сумму 57508,80 рублей за счет средств, на  решение 

вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств 

самообложения граждан, оставшихся на начало 2019 года на счете 

Исполнительного комитета Новоильмовского сельского   

       поселения в т.ч.: 

1.  Яңа Элмәле авыл җирлеге бюджетының чыгым өлешен арттыру     

авыл җирлеге акчасы хисабына 57508,80 сум, башкарма комитет счетында калган 

гражданнарның үзара салымы акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә Яңа Элмәле авыл җирлеге шул исәптән: 

- «юл эшчәнлеге» бүлеге буенча кодлар буенча 57508,80 сумга: 

2. - 209 0409 9900078020 244 225 225008 – 57508,80 буаны төзекләндерү эшләрен 

башкару өчен суммалар каралган. 

3. Яңа Элмәле авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 

108 нче номерлы «Яңа Элмәле авыл җирлегенең 2019 һәм 2020, 2021 нче еллар план 

чорына бюджеты турында " гы карарына 5, 6, 7 нче кушымта тиешле үзгәрешләр 

белән теркәлә. 



4. Әлеге карар мәгълүмати  стендта өчен урнаштырылырга тиеш .     

 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы  

 Яңа Элмәле авыл җирлеге 

 башлыгы урынбасары :                                                                 Мельников В. П. 

 


