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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Зеленая Роща 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә 

кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 

планлы 2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты турында» 36 номерлы  

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

      Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Зеленая 

Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Зеленая Роща авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Зеленая Роща 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә 

кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 

планлы 2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты турында» 36 номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:  

Бюджетның керем өлеше арту сәбәпле 

- 926 2 02 45160 10 0000 150 коды буенча «Башка дәрәҗәдәге хакимият 

органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка 

килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл җирлекләре 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар» – 648 058 058 

сум 24 тиен һәм аларны бюджетның чыгым өлешен арттыруга юнәлдереп: 

943-РКМ 26.04.2010 елгы 943-р номерлы күрсәтмәсе нигезендә җирле 

үзидарә көненә 46071 сум 27 тиен күләмендә премия бирү, 2019 елның 26 

апрелендәге 941-р номерлы күрсәтмәсе нигезендә авыл җирлеге башлыгы 

36848 сум; 2010 елның 29 апрелендә чыккан 958-р номерлы һәм 2019 елның 

24,04-р номерлы Баш бухгалтерларның хезмәт хакын 56646 сум; 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты җитәкчесенең яшел Роща авылында административ-торак 

комплексын капиталь ремонтлау эшләрен башкаруга, М. Җәлил урамы, 12 

нче йорт, 100 000 сум.; «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесенең 9 750 сум 00 тиен; 
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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты җитәкчесенең 22.05.2010 елдагы 139 номерлы боерыгы нигезендә 

хуҗасыз исәпкә кую һәм мини-котельныйны рәсмиләштерү буенча 

хезмәтләрне башкаруга 22342 сум 00 тиен күләмендә акча таләп итү 

турындагы боерыгын үтәү; «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесенең 2010 елның 21 маендагы 134 

номерлы карары нигезендә, Сабантуй-2019 бәйрәмен үткәрүгә 10000 сум 00 

тиен; «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты җитәкчесенең юл хуҗалыгы бүлеге буенча 20.0569-р номерлы 

күрсәтмәсе нигезендә, җирлек эчендәге юлларга вак таш салу һәм чокыр 

ремонты бүлеге буенча 366 400 сум күләмендә;  

 

- 1 17 14030 10 0000 150 коды буенча авыл җирлекләре бюджетларына 

күчерелә торган үзара салым акчасы-91 600 сум һәм аларны җирлек эчендәге 

юлларны карап тоту өчен юнәлдереп.     Бюджетның чыгым өлеше артуга 

бәйле рәвештә, 2019 елның 1 гыйнварына 151 704 сум 56 тиен күләмендә 

бюджет акчасы калган хисабына аларны хезмәткәрләргә 99 704 сум 56 тиен 

күләмендә премия бирүгә, полиция участок уполномоченныйның 

административ торак комплексы электр энергиясе һәм элемтә хезмәтләре 

өчен 27 000 сум күләмендә, кешеләрнең сәламәтлегенә һәм тормышына 

куркыныч янаган иске агачларны кисүгә һәм чыгаруга 25 000 сум күләмендә 

җибәрергә. 

 1нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

             1. Бюджетының 2019 елга төп характеристикаларын расларга: 

1) “Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджетының 

керемнәренең гомуми күләмен 5 994 358 сум 24 тиен; 

2) “Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджетының 

чыгымнарының гомуми күләмен 6 146 062 рублей 80 копеек; 

3) “Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджет 

дефицитының чик күләмен 151 704 сум 56 тиен итеп, 1нче кушымта 

нигезендә билгеләргә.   

           2. “Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты 

керемнәре үзгәрү сәбәпле, әлеге карарның 1 таблицасы 2 кушымтасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә ) 

 3. “Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты 

керемнәре үзгәрү сәбәпле, әлеге карарның 1 таблицасы 2 кушымтасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә ) 

4.“ Зеленая Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасы үзгәрү сәбәпле, әлеге карарның 1 

таблицасы 5 кушымтасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә ) 

           5. Әлеге карарны зеленая Роща авыл җирлегендә урнашкан махсус 

җиһазландырылган стендларда халыкка игълан итәргә һәм Лениногорск 

муниципаль районының рәсми Интернет – сайтында 

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



Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында (pravo/ tatarstan).ru) 

бастырырга.  

           6. Әлеге караның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

 

“зеленая Роща авыл җирлеге”  муниципаль берәмлеге башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                                     А.А.Потапов 

 

 

 


