
 

                      № 132                                             19 июнь 2019 ел 

 

КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ивашкино 

авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 107 

номерлы «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Ивашкино авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына 

бюджеты турында " карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Кергән акчаларны максатчан файдалану өчен Ивашкино авыл җирлеге 

Советы хәл итә: 

1.Ивашкино авыл җирлеге бюджетының керем өлешен 282800,00 сумга ( ике 

йөз сиксән сум) арттыру, шул исәптән 

- җирлек бюджетына күчерелә торган үзара салым акчалары 

- 500.117.14030.10.000. 150-282800,00 сум. 

2.Ивашкино авыл җирлеге Башкарма комитеты счетларында җирлек 

бюджетының чыгым өлешен 282800,00 сумга арттырырга: 

"Төзекләндерү" бүлеге буенча 

- 203. 0409. 9900078020.24.225099-58000,00 (илле сигез мең сум)- җәйге һәм 

кышкы чорда җирле әһәмияттәге юлларны төзекләндерүгә, карап тотуга 

чыгымнар (юл кырыйларын чабуга, Ивашкино, Әккәрәй авылларында 

юлларны норматив хәлгә китерү, юлларны грейдерлау, урамнарны кыш көне 

кардан чистарту, ягулык-майлау материаллары, тракторга запас частьләр 

сатып алу, хезмәтләр өчен түләү), югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару 

өчен кирәкле материаллар сатып алу (хезмәтләр күрсәтү); 

- 203. Ивашкино, Әккәрәй торак пунктларында урам утларын монтажлау, 

урнаштыру, ремонтлау, карап тоту һәм хезмәт күрсәтү, кулланылган электр 

энергиясе өчен чыгымнарны түләү, югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару 

өчен кирәкле материаллар сатып алу (хезмәт күрсәтүләр). 

- 203. 0503.990007805024.225.25099-188000,00 (йөз сиксән сигез мең сум)- 

Башкарма документация әзерләү, нигез салу һәм каплау, койма урнаштыру, 

балалар мәйданчыгы территориясен төзекләндерү, Ивашкино, Әккәрәй торак 

пунктларында кече архитектура формалары элементларын сатып алу, 
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монтажлау һәм урнаштыру, югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару өчен 

кирәкле материаллар сатып алу (хезмәтләр күрсәтү). 

- 203. 0503.9900078050.24.225099-16800,00 (уналты мең сигез йөз сум)-

Ивашкино, Әккәрәй авылларында су белән тәэмин итү һәм су башняларын 

төзү, реконструкцияләү (артезиан скважинасы территориясенең санитар-

саклау зонасын төзекләндерү, коймалар урнаштыру, су башнясын буяу, 

павильон тышлау, каты өслекле юл салу, проект-смета документациясе өчен 

түләү), югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару өчен кирәкле материаллар 

(хезмәтләр күрсәтү) сатып алу; 

3. 1 статьяда керемнәр буенча «5753,37» санын «6036,17»   санына 

алмаштырырга; 

1 статьяда чыгымнары буенча «6188,61» санын  «6471,41»  санына 

алмаштырырга; 

4.Ивашкино авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Ивашкино авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 

еллар план чорына бюджеты турында " 2018 елның 17 декабрендәге 107 

номерлы карарына 2,5,6,7 номерлы кушымталар»  тиешле үзгәрешләр белән 

кушымта итеп бирелә. 

 

 

Совет Рәисе, Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы  

Ивашкино авыл җирлеге Башлыгы                                          Н.Н. Ефимов 

                                             

 

 


