
Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Каргалы авыл җирлеге советы Карары

№ 72/1                           «24»  май 2019 ел

Татарстан Республикасы 
Чистай муниципаль районы 
Каргалы авыл җилегенең
 2019 һәм 2020-2021 еллардагы план чоры  
бюджетына үзгәрешләр кертү турында

Авыл җирлеге башлыгының “Татарстан Республикасы Чистай муниципаль 
районы Каргалы авыл җилегенең 2019 һәм 2020-2021 еллардагы план чоры  
бюджетына үзгәрешләр кертү турында”гы докладын тыңлап фикер 
алышканнан соң авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ:

1.  «Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Каргалы  авыл
җирлеге  Советының 2019  елга  һәм 2020-2021  еллар план  чорына  бюджеты
турында»  2018  елның  17  декабрендәге  65/1  номерлы  карарының  1
статьясындагы 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
1.1. Каргалы авыл җирлеге бюджетының 2019 елга төп характеристикаларын
расларга.
1. Җирлек бюджетының гомуми керем күләме 4605073-45 сум.
2. Җирлек бюджетының гомуми күләме 4673897-45рума.
3. Җирлек бюджеты кытлыгының иң чик күләме 68824-00 сум.

2.  "2019  елга  Каргалы  авыл  җирлеге  бюджеты  кытлыгын  финанслау
чыганаклары  «  1  нче  кушымтаны  Каргалы  авыл  җирлеге  Советының  2018
елның 17 декабрендәге 65/1 нче номерлы карары белән әлеге карарның 1 нче
кушымтасы нигезендә редакциядә бәян итәргә.
3. "2019 елга Каргалы авыл җирлеге бюджетының фаразлана торган керемнәре
күләмнәре «3 нче кушымтаны Каргалы авыл җирлеге Советының 2018 елның
17 декабрендәге 65/1 нче номерлы карары белән әлеге карарга 2 нче кушымта
нигезендә редакциядә бәян итәргә.
4.  "2019  елга  Каргалы  авыл  җирлеге  бюджеты  чыгымнары
классификациясенең  бүлекләре  һәм  бүлекчәләре,  максатчан  статьялары  һәм
чыгымнары  төрләре  буенча  бюджет  ассигнованиеләрен  бүлү  «7  нче
кушымтаны Каргалы авыл җирлеге  Советының"  17»  декабрендәге  65/1  нче
карарына әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә редакциядә бәян итәргә.



5.  «  2019  елга  бюджет  чыгымнары  классификациясенең  бүлекләре,
бүлекчәләре,  максатчан  статьялары,  чыгымнар  төрләре  төркемнәре  буенча
бюджет ассигнованиеләрен бүлү » 9 нчы кушымтаны Каргалы авыл җирлеге
Советының 2018 елның 17 декабрендәге 65/1 номерлы карары нигезендә әлеге
карарга 4 нче кушымта нигезендә редакциядә бәян итәргә.
              6. Каргалы авыл җирлеге бюджетында башка дәрәҗәдәге хакимият
органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән
чыгымнарны  компенсацияләү  өчен  тапшырыла  торган  бюджетара
трансфертларның кире кайтарылмавын исәпкә алырга.
           7. Кире кайтарылмый торган акча исәбенә авыл җирлеге бюджеты
чыгымнарын арттыру:
-  "Россия  Федерациясе  субъектының  һәм  муниципаль  берәмлекнең  югары
вазыйфаи  заты  эшчәнлеге»  9900002030  максатчан  статья"  муниципаль
берәмлек  башлыгы  «100  төр  чыгымнар  "дәүләт  (муниципаль)  органнары,
казна  учреждениеләре,  бюджеттан  тыш  дәүләт  фондлары  белән  идарә  итү
органнары  функцияләрен  тәэмин  итү  максатларында  персоналга  түләү
чыгымнары" бүлегенең агымдагы чыгымнарына 117736-97 сум күләмендә.;
     -  «коммуналь  хуҗалык»  бүлекчәсе  05  бүлекчәсе  буенча  «коммуналь
хуҗалык  өлкәсендә  чаралар  (яңадан  бәяләү,  регистр  алып  бару)  "  дәүләт
(муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм
хезмәтләр  күрсәтү  төре  «200  чыгымның  төре  учреждениенең  агымдагы
чыгымнарына 83706-48 сум күләмендә.
     8. Бюджет ассигнованиеләрен, шул исәптән күчерүне булдыру:  
"дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү «бүлеге 01» башка Гомумдәүләт мәсьәләләре «бүлеге
01» ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү «дәүләт
(муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм
хезмәтләр  күрсәтү»  максатчан  статья  9900029900  сум  күләмендә  «шәһәр
округларын  һәм  җирлекләрне  төзекләндерү  буенча  башка  чаралар»  дәүләт
(муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм
хезмәтләр күрсәтү «;
 - «Благоустройство» бүлегендәге 05 бүлектән 9900078050 «шәһәр округларын
һәм  авыл  җирлекләрен  төзекләндерү  буенча  башка  чаралар  «дәүләт
(муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  һәм  хезмәтләр
күрсәтү төре» коммуналь хуҗалык «бүлекчәсе 05 өлешкә» коммуналь хуҗалык
өлкәсендә чаралар (яңадан бәяләү, регистр алып бару) «дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү»
200 чыгым төре «коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар» 99000750 максатчан
статья 05 өлешкә: "дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү;
-  01  бүлектән  «Россия  Федерациясе  Хөкүмәте,  Россия  Федерациясе
субъектлары  дәүләт  хакимиятенең  югары  башкарма  органнары,  җирле
администрация эшчәнлеге» дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар
сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм  хезмәтләр  күрсәтү  төре  «9900002040»  үзәк



аппарат  «максатчан  статьясы  2103-69  сум  күләмендә.  «ведомство
буйсынуындагы  учреждениеләр  эшчәнлеген  тәэмин  итү»  максатчан  статья
9900029900  «ведомство  буйсынуындагы  учреждениеләр  эшчәнлеген  тәэмин
итү»  дәүләт  (муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү төре «дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» бүлегендә 90-51
сум,  «коммуналь  хуҗалык»  бүлекчәсендә  05  бүлеккә  99000750  «коммуналь
хуҗалык өлкәсендә чаралар  (яңадан бәяләү,  регистр  алып бару)  "чыгымнар
төре  200",     дәүләт  (муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  эшләр  башкару  һәм
хезмәтләр күрсәтү» таблица материалы 1133-18руб.
   9.  Товарлар  җитештерү  һәм  хезмәтләр  күрсәтү  өлкәсендә  товарлар
җитештерү  һәм  хезмәтләр  күрсәтү  өлкәсендә  контракт  системасы  турында
2010 елның 1 гыйнварына авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын 68824-00 сум
күләмендә арттыру (шул исәптән:
        - "башка Гомумдәүләт мәсьәләләре «бүлеге буенча 9900092350 максатчан
статья»  башка  түләүләр  «дәүләт  (муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар
сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» 200 чыгым төре 38824-00
сум күләмендә.;
  -  бүлек  буенча  «Благоустройство»  03  статьясы  9900078050  "  шәһәр
округларын  һәм  җирлекләрне  төзекләндерү  буенча  башка  чаралар  «дәүләт
(муниципаль)  ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм
хезмәтләр күрсәтү» 200 чыгым төре 30000-00 сум күләмендә.
    10. Әлеге карарны Каргалы авыл җирлегенең рәсми сайтында, стендларда,
такталарда элеп кую юлы белән халыкка җиткерергә.
     11. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.

 Җирлек башлыгы__________________ /Заһидуллин М. А./



Каргалы 
авыл җирлеге Советының

                   24.05.2019  елгы  № 72/1 карарына 
1 нче кушымта 

2019 елга Каргалы авыл җирлеге
бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары

Код Төркем коды,
подгруппалар, статҗялар

һәм төрле чыганаклар

Исеме Сумма

   801 01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыгын эчке финанслау 
чыганаклары

68824

   801 01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исәпкә алу 
счетларында калган акчаларны 
үзгәртү

68824

   801 01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 
күләмен арттыру

-
4605073,4

5
   801 01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка 

калдыклары кимү
 
4673897,4
5



                                                                                        Каргалы               
авыл җирлеге Советының 

                                                                                         24.05.2019 елгы 72/1  карарына
2 нче кушымта

   
2019 елга Каргалы авыл җирлегенең бюджетының  

фаразлана торган керемнәр күләме
сумда

 

Исеме Керем коды Сумма

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 1 00 00000 00 
0000 

2886900

ТАБЫШКА САЛЫМНАР,КЕРЕМНӘР 1 01 00000 00 
0000

1200000

Салым агенты чыганагы булып торган 
керемнәргә салым, аңа карата салым исәпләү 
һәм түләү Россия Федерациясе Салым 
кодексының 227, 227.1 һәм 228 статьялары 
нигезендә гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән
тыш (түләү суммасы (яңадан исәпләү, недоимка 
һәм тиешле түләү буенча бурыч, шул исәптән 
юкка чыгарылган түләү буенча да) физик затлар 
кеременә салым (салым түләү суммасы))

1 01 02010 01 
0000

       1200000

САЛЫМНАР ГОМУМИ КЕРЕМ 1 05 00000 00 
0000

15100

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы (түләү суммасы 
(яңадан исәпләү, недоимка һәм тиешле түләү буенча 
бурычлар, шул исәптән гамәлдән чыгарылган түләү 
буенча да)

1 05 03010 01 
0000

15100

МИЛЕККӘ САЛЫМНАР 1 06 00000 00 
0000

1635000

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан салым 
салу объектларына кулланыла торган ставкалар 
буенча алына торган физик затлар милкенә 
салым (түләү суммасы (яңадан исәпләү, 
недоимка һәм тиешле түләү буенча бурыч, шул 
исәптән гамәлдән чыгарылган түләү буенча да))

1 06 01030 100 
0000

343000

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир 
салымы (түләү суммасы (яңадан исәп-хисап 
ясау, недоимка һәм тиешле түләү буенча 
бурычлар, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 
түләү буенча да))

1 06 06033 10 
0000 

815000

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 
кишәрлегенә ия булган физик затлардан җир 
салымы (түләү суммасы (яңадан исәп-хисап 
ясау, недоимка һәм тиешле түләү буенча 
бурычлар, шул исәптән гамәлдән чыгарылган 

1 06 06043 10 
0000

477000



түләү буенча да))
ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ 1 08 00000 00 

0000
20000

Җирле үзидарә органнарының вазыйфаи 
затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр 
кылуга Россия Федерациясе закон актлары 
нигезендә вәкаләтле нотариаль гамәлләр кылган
өчен дәүләт пошлинасы (түләү суммасы)

1 08 04020 01 
0000

20000

ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ 
МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР

1 11 00000 00 
0000

15800

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, 
шулай ук авыл җирлекләре милкендәге җирләр өчен 
аренда шартнамәләрен төзү хокукын сатудан алынган
акчалар (муниципаль бюджет һәм Автоном 
учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш))

1 11 05025 10 
0000

15800

ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ 
ТҮЛӘТТЕРҮ

1 16 00000 00
0000

1000

Муниципаль хокукый актларны үтәмәгән өчен 
Россия Федерациясе субъектлары законнарында
билгеләнгән акчалата түләтүләр (штрафлар)

1 16 51040 02
0000 1000

БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 1 17 00000 00
0000

0

Авыл җирлекләре бюджетларына кертелә торган 
үзара салым акчалары 1 17 14030 10

0000
0

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 2 00 00000 00 
0000

1718173,45

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә авыл 
җирлекләре бюджетларына дотацияләр (статья 
2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы редакциясендә)

2 02 15001 10 
0000

1404900

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү 
буенча чараларга авыл җирлекләре 
бюджетларына дотацияләр бирү (статья 2007 
елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы редакциясендә)

2 02 15002 10 
0000

        25100

Хәрби комиссариатлар булмаган беренчел хәрби
исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына субвенцияләр

2 02 35118 10 
0000

86730

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган 

2 02 45160 10 
0000

201443,45



бюджетара трансфертлар

ВСЕГО ДОХОДОВ       
4605073,45

                           
                                                                          

Каргалы авыл җирлеге 
Советының 72/1        



24.05.2019 елгы  карарына 
  3 нче кушымта

 
                                         

Бюджет ассигнованиеләрен бүлү

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Каргалы авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге территориясе чигенең картографик тасвирламасы»  

(бүлек һәм бүлекчәләр, максатчан статьялар,
бюджет чыгымнарын классификацияләү)                 

Бюджет акчаларын алучыларның
исеме

Бүлек Бүлекчә Максатчан
статьялар

Чыгым
төре

Сумма
(руб.)

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

1. Функциясе югары 
Россия Федерациясе субъекты һәм 
муниципаль берәмлек вазыйфаи 
затлары
        Муниципаль берәмлек башлыгы
         Персоналга түләү чыгымнары
                дәүләт функцияләрен 
тәэмин итү-
        Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы карарлары (2015 
елның 20 феврале) ,
        казна учреждениеләре, 
органнары
        дәүләт идарәсе 
        бюджеттан тыш фондлар

01

01

01
   01

00

02

02
02

9900002030
9900002030 100

2070227,79

 624736,97

 624736,97
 624736,97



2. Җирле администрацияләрнең 
югары башкарма органнары 
эшчәнлеге
        Үзәк аппарат
        Персоналга түләү чыгымнары
                дәүләт функцияләрен 
тәэмин итү-
        Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы карарлары (2015 
елның 20 феврале) ,
        казна учреждениеләре, 
органнары
        дәүләт идарәсе 
        бюджеттан тыш фондлар      

       Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
       Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

01
   01

01

01

01
    
  

04
    04
    04

04

     04
  

9900002040
9900002040

9900002040

9900002040

100

      200

800

666896,31
666896,31

358000

304896,31

4000

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЧИСТАЙ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНДА ЯНГЫН 
КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ " 
МАКСАТЧАН ПРОГРАММАСЫ»
Янгын куркынычсызлыгы буенча 
профилактик чаралар үткәрү 
«ярдәмче программасы»

Төп чара «шартлар тудыру
янгын куркынычсызлыгын 
профилактикалау өчен»

Программа чараларын тормышка 
ашыру

 Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
 дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары

ЧЫГЫМНАРНЫҢ ПРОГРАММАСЫЗ 
ЮНӘЛЕШЛӘРЕ
 Оешмалар һәм җир салымы өчен 
салым түләү

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

7100000000

7110000000

7110900000

7110909203

7110909203

9900000000

9900002950

9900002950

9900029900

      200

800

778594,51

10000

10000

10000

10000

10000

768594,51

309500

309500

420270,51



Башка бюджет ассигнованиеләре

   Эшчәнлекне тәэмин итү   
   ведомство карамагындагы 
учреждениеләр
      
  Персоналга түләү чыгымнары
   дәүләт функцияләрен тәэмин итү-
   Татарстан Республикасы Дәүләт 
Советы карарлары (2015 елның 20 
феврале) ,
   казна учреждениеләре, органнары
   дәүләт идарәсе 
   бюджеттан тыш фондлар      

    Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
    дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары

01

01

01
    
   01

13

13

    13

    13

9900029900

9900029900

9900092350

9900092350

100

200

     200

185800

234470,51

38824
 
       38824

4.  МИЛЛИ ОБОРОНА

 Мобилизация һәм тынгысыз әзерлек

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше
 
       Беренчел хәрби хезмәт күрсәтү 
       исәпкә алу мөмкинлеге булмаган
территорияләрдә
       хәрби комиссариатлар
       
      Персоналга түләү чыгымнары
              дәүләт функцияләрен 
тәэмин итү-
       Татарстан Республикасы Дәүләт
Советы карарлары (2015 елның 20 
феврале) ,
       казна учреждениеләре, 
органнары
       дәүләт идарәсе 
       бюджеттан тыш фондлар      

      Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
      дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

02

02

  02

02

  02

   02

00

03

    03

    03

03

 

   03

9900000000

9900051180

9900051180

9900051180

100

 
      200

86730

86730

86730

86730

79680

      7050



5.  МИЛЛИ ИКЪТИСАД

   Юл хуҗалыгы

   Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше

     Төзекләндерү кысаларында 
шәһәр округлары һәм җирлекләре 
чикләрендә автомобиль юлларын 
һәм инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм ремонтлау

 Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
  дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары

04

   04

   04

   04
   

  04

    

   00

    09

    09

    09

     09

   

9900000000

9900078020

9900078020 200

    100000

100000

100000

100000

100000

  

6. КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК

Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге 
чаралар (яңадан бәяләү, регистрны 
алып бару)

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары

05

05

  05

 02

 02

 02

9900075050

9900075050     200

84840,18

84840,18

   84840,18

7. ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше

  Урамнарны яктырту
   Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
   дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
      
   Зиратларны карап тоту

     Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 
      дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

 Төзекләндерү буенча башка 
чаралар 
 тоташу ноктасына кадәр уза
     Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр 
сатып алу 

05
05

05
05

05

05

05

05

03
03

03
03

03

03

03

03

9900000000

9900078010
9900078010

9900078040

9900078040

9900078050

9900078050

200

200

200

2296099,48
2296099,48

1825500
1825500

     1600

      1600

468999,48

468999,48



     дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
8.   ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ

    Массакүләм спорт өлкәсендә 
физик культура һәм спорт чаралары
 
        Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр
сатып алу 
    дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары

11

11

   11

00

02

    02

9900012870

9900012870    200

36000

36000

     36000

Барлык чыгымнар: 4673897,45



Каргалы   авыл җирлеге
 Советының  72/1   24.05.2019 елгы

 карарына 4 нче кушымта

Бюджет ассигнованиеләрен баш бүлүчеләр буенча бүлү
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Каргалы авыл җирлеге

муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең
территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында «Татарстан
Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында,төркемчәләре, максатчан

статьялары, классификация чыгымнары төрләре төркемнәре
2019 елга бюджет чыгымнары

Бюджет акчаларын
алучыларның исеме

Баш
бүл.

Бүлек Бүлекчә Максатчан
статьялар

Чыгым
төре

Сумма
(руб.)

Каргалы авыл җирлеге  
Башкарма комитеты 

801 4049160,48

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

1. Җирле 
администрацияләрнең югары
башкарма органнары 
эшчәнлеге
        Үзәк аппарат

Персоналга түләү 
чыгымнары
дәүләт функцияләрен тәэмин
итү-
Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы карарлары 
(2015 елның 20 феврале) ,
казна учреждениеләре, 
органнары
дәүләт идарәсе 
бюджеттан тыш фондлар      

Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү
       
Башка бюджет 
ассигнованиеләре

 801

801

801

801

801

801

01

01

01

01

01

01

00

04

04

04

04

04

9900004020

9900004020

9900004020

9900004020

100

200

800

1445490,82

666896,31

666896,31

358000

304896,31

   4000

2. Башка Гомумдәүләт 
мәсьәләләре 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИСТАЙ 

801

801

01

01

13

13 7100000000

778594,51

   10000



МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА
ЯНГЫН 
КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ " 
МАКСАТЧАН 
ПРОГРАММАСЫ»
Янгын куркынычсызлыгы 
буенча профилактик чаралар
үткәрү «ярдәмче 
программасы»

Янгын куркынычсызлыгын 
кисәтү өчен шартлар тудыру 
«төп чарасы»

Программа чараларын 
тормышка ашыру
       
 Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
 дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

     
ЧЫГЫМНАРНЫҢ 
ПРОГРАММАСЫЗ 
ЮНӘЛЕШЛӘРЕ
    Оешмалар һәм җир 
салымы өчен салым түләү

     Башка бюджет 
ассигнованиеләре
       
      Эшчәнлекне тәэмин итү   
      ведомство 
карамагындагы 
учреждениеләр
      
Дәүләт функцияләрен тәэмин
итү максатларында 
персоналга түләү 
чыгымнары-
Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы карарлары 
(2015 елның 20 феврале) ,
казна учреждениеләре, 
органнары
дәүләт идарәсе 
бюджеттан тыш фондлар      

      Товарлар, эшләр һәм 

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

  
801
  
 801

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

  01

  01

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

    13

    13

711000000

7110900000

7110909203

7110909203

9900000000

9900002950

9900002950

9900029900

9900029900

9900029900

9900092350

9900092350

200

800

100

200

200

10000

    10000

    10000

    10000

  768594,51

309500

309500

420270,51

185800

234470,51

    38824

    38824



хезмәтләр сатып алу 
      дәүләт (муниципаль)) 
ихтыяҗ

   Башка түләүләр 

      Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
      дәүләт (муниципаль)) 
ихтыяҗ 

3.МИЛЛИ ОБОРОНА

 Мобилизация һәм тынгысыз 
әзерлек

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше
 Беренчел хәрби хезмәт 
күрсәтү 
 исәпкә алу мөмкинлеге 
булмаган территорияләрдә
 хәрби комиссариатлар
  
  Дәүләт (муниципаль) 
органнары, казна 
учреждениеләре, дәүләт 
идарәсе органнары 
функцияләрен тәэмин итү 
максатларында персоналга 
түләү чыгымнары 
бюджеттан тыш фондлар 
 Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

801

  
801

   
801
  
801

  
801

  
801

02

02

 02
 02

  02

  02

 00

03

03
     03

 

   03

      03

9900000000
9900051180

9900051180

9900051180

100

200

86730

86730

86730
     86730

79680

     7050



4МИЛЛИ ИКЪТИСАД

Юл хуҗалыгы

Чыгымнарның программасыз 
юнәлеше

Төзекләндерү кысаларында 
шәһәр округлары һәм 
җирлекләре чикләрендә 
автомобиль юлларын һәм 
инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм 
ремонтлау

 Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
  дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

801

801

801

801

801

04

   04

   04

  04

  04

  
 00

  09

   09

   09

  09

9900000000

9900078020

9900078020 200

100000

100000

100000

100000

  100000

6. КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК

Коммуналь хуҗалык 
өлкәсендәге чаралар (яңадан
бәяләү, регистрны алып 
бару)

Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

801

801

801

05

05

 05

  02

  02

 02

9900075050

9900075050  200

84840,18

 84840,18

 84840,18

5. ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

       Урамнарны яктырту

Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү
      
      Зиратларны карап тоту

Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

      Шәһәр округларын һәм 

801

801

801

801

801

801

05

05

05

05

 
 05

05

03

03

03

03

03

03

 

9900078010

9900078010

9900078040

 
9900078040

9900078050

 

  200
 

  
200

  

2296099,48

1825500

1825500

1600

1600

468999,48



авыл җирлекләрен 
төзекләндерү буенча башка 
чаралар

Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

801 05 03 9900078050 200 468999,48

6. ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ 
СПОРТ

    Массакүләм спорт 
өлкәсендә физик культура 
һәм спорт чаралары
 
        Товарлар, эшләр һәм 
хезмәтләр сатып алу 
    дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары

801

  
801

  
801

11

11

  11

00

02

    02

9900012870
 

9900012870   200

  36000

  36000

   36000

Каргалы Советы  
624736,97

ГОМУМДӘҮЛӘТ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

1. Җирле 
администрацияләрнең югары
башкарма органнары 
эшчәнлеге
        Үзәк аппарат
Персоналга түләү 
чыгымнары
дәүләт функцияләрен тәэмин
итү-
Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы карарлары 
(2015 елның 20 феврале) ,
казна учреждениеләре, 
органнары
дәүләт идарәсе 
бюджеттан тыш фондлар      

Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү
       Башка бюджет 
ассигнованиеләре

804

804

804

01

 01

01

02

02

02

9900002030

9900002030 100

624736,97

624736,97

624736,97

Барлык чыгымнар 4673897,45


