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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Куакбаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул 

ителгән Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Куакбаш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм планлы 2020 һәм 2021 

еллар чорына бюджеты турында 30 нчы номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

    Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Куакбаш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Бюджетның керем өлешен 1 942 666 сум 24 тиенгә арттырырга: 

 КБК 926 117 14030 10 0000 150 КБК буенча 246 700,00 сумга һәм аны бюдңетның 

чыгым өлешен арттырырга юнәлдерергә  

0502 «Торак-коммуналь хуҗалыгы» 61 700 сумга Куакбаш авылы торак пунктында 

су линияләрен ремонтлауга («Салкын кое» каптажыннан су линияләрен 

ремонтлауга);  

0409 «Юл хуҗалыгы», юллар ремонтлауга 185 000,00 сум;  

          - Куакбаш урамнары һәм тыкрыкларын чистартуга 19 000,00 сум;  

          - Сходнево-Чертанлада Свобода, Пушкин, Кутузов урамнарында юл 

ремонтлауга 125 000,00 сум күләмендә;  

          - Сходнево_Чертанла авылында  урамнар һәм тыкрыкларны чистартуга   12 

000,00 сум күләмендә; 

          -Чүти авылында Мир урамын ремонтлауга  18 000,00 сум күләмендә; 

          -Чүти авылында юлларны чистартуга 11 000,сум күләмендә. 

 

 

 

 

 



202 45160 10 0000 150 КБК буенча 1706496 сум 24 тиенгә һәм аларны 

бюджетның чыгым өлешен арттыруга юнәлдерергә  
0102  82920,24 сум күләмендә авыл җирлеге башлыкларын матди 

кызыксындыруга тотарга, 

0104 400 000,00 скм күләмендә административ бинаны ремонтлауга тотарга,   

0113  56646,00 сум күләмендә ЦБ өчен хезмәт хакын арттыруга, 

0310 10630 сум күләмендә янгын турында хәбәр иткечләр кую өчен, 

0502 «Торак-коммуналь хуҗалыгы» 406400,00 сум күләмендә:  

 - Куакбаш авылы торак пунктында су линияләрен ремонтлауга («Салкын кое» 

каптажыннан су линияләрен ремонтлауга) 246800,00 сум күләмендә 

- Сходнево-Чертанлада каптажны ремонтлауга 159600,00 сум күләмендә 

0409 бүлеге буенча «Юл хуҗалыгы», юллар ремонтлауга һәм урам, тыкрыкларны 

кардан чистартуга  740 000,00 сум күләмендә. 

0801 бүлеге буенча «Мәдәният» 10000,00 сумга Сабантуй үткәрү өчен призлар 

һәм бүләкләр алу өчен. 

3. Сходнево-Чертанла авылында каптажны ремонтлау өчен кирәклеге сәбәпле, 

гражданнарның күчмә калган акчалары исәбенә үзара салымы 39900,00 сумга 

арттырырга һәм бюджетны бүлекләр буенча 381300 сум 00 тиен күләмендә 

арттырырга: 

   

  0409  «Юл хуҗалыгы» 107600,00 сум күләмендә 

  0502  «ТКХ» 273700,00 сум күләмендә һәм аны һәм 2019 ел башына калган 

калдыклар исәбенә бюджетның чыгым өлешен арттыруга юнәлдереп, 1 пунктны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

    1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 елга бюджет 

характеристикасының төп күрсәткечләрен расларга: 

         1) «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең 

гомуми күләме  13 155 196 сум 24 тиен; 

         2) «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме  13 496 596  сум 24 тиен. 

         3) «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге  бюджет дефицитының 

чик күләмен 341400  сум 00 тиен итеп.  

   2. «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 1нче кушымта нигезендә,  2019 елның 1 гыйнварына 

җирлек бюджеты акчаларын түләүгә юнәлдереп; 

   3. «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга 

керемнәр күләмен 2 нче кушымта нигезендә расларга (кушымта итеп бирелә) 

  4. «Куакбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының 

ведомство структурасы үзгәрү сәбәпле, әлеге карарның 4нче кушымтасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә ) 

   5. Бюджет чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә бюджет ассигнованиеләрен 

чыгымнар төрләренең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

төркемнәре, бюджет чыгымнары классификациясе буенча бүлү 5 нче кушымтаны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә)). 

 

 

 

   



 

       6. Әлеге карарны Куакбаш 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.  

       7. Әлеге караның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

 

«Куакбаш авыл җирлеге»   

 муниципаль берәмлеге башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                                     Р.Р.Әхмәтҗанова 

 

 

 

 

 
                                             

 
 
 
 
 
 
 


