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Олы Качык авыл 

җирлегенең 2018 ел 

бюджеты үтәлеше 

турындагы отчетны раслау 

турында 

 

 Олы Качык авыл җирлеге рәисе Голованов А. А. 2018 ел өчен Олы Качык 

авыл җирлеге бюджеты үтәлеше (алга таба – авыл җирлеге бюджеты) һәм Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 153, 264.6 статьяларына, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге Советы катнашында 

мәгълүматын тыңлаганнан һәм карап тикшергәннән соң 

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2018 елда Олы 

Качык авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турындагы хисапны керемнәр буенча 4 875,8 

мең сум, чыгымнар буенча-6 680,0 мең сум, керемнәр буенча-1 804,2 мең сум һәм 

киләсе күрсәткечләр белән расларга.: 

- әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә бюджет керемнәрен 

классификацияләү кодлары буенча авыл җирлеге бюджеты керемнәре (статья 2007 

елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

редакциясендә); 

- әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә җирлек бюджеты чыгымнарының 

ведомство структурасы буенча җирлек бюджеты чыгымнары; 

- әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә җирлек бюджеты чыгымнары, 

бюджетлар чыгымнары бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

чыгымнар төрләре төркемнәре буенча; 

- әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә бюджет чыгымнарының максатчан 

статьялары (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программалаштырылмаган 

юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бюджетлар чыгымнары 

классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре буенча җирлек бюджеты чыгымнары; 

- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының классификациясе кодлары 

буенча җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының әлеге карарга 5 нче 

кушымта нигезендә финанслау чыганаклары (статья 2007 елның 2 августындагы 38-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә); 

- әлеге карар нигезендә җирлек бюджетыннан бюджетара трансфертлар бүлү 

буенча; 



 

- Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы бюджетыннан 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы бюджетына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертларны әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә 2018 ел 

эчендә бүлү буенча. 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. 

     

 

Рәис          А. А. Голованов 


