
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы
Кече Талкыш авыл җирлеге Советы Карары 

15 июль 2019 ел                                                                                               Карар № 67/1

“2019 елга һәм 2020-2021 еллар план чорына
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы

Кече Талкыш авыл җирлеге бюджетына үзгәрешләр кертү турында

Авыл  җирлеге  башлыгының  "2019  елга  һәм  2020-2021  еллар  план  чорына  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Кече  Талкыш  авыл  җирлеге  бюджетына  үзгәрешләр
кертү турында»гы докладын тыңлаганнан һәм карап тикшергәннән соң, авыл җирлеге Советы

Карар чыгарды:
1. Кече Талкыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Чистай муниципаль 

районы Кече Талкыш авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020-2021 еллар план чорына бюджеты 
турында»гы карарының 1 статьясындагы 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

1.1. Кече Талкыш авыл җирлеге бюджетының 2019 елга төп характеристикаларын расларга 
1. Җирлек бюджеты керемнәренең гомуми күләме 2664228-10 сум.
2. Җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2781066-66 сум.
3. Җирлек бюджеты кытлыгының иң чик күләме-116838-56 сум.

2. Кече Талкыш авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендәге 60/1 номерлы «2019
елга Кече Талкыш авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары» карарының 1 нче
кушымтасын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә бәян итәргә.

3.  Кече  Талкыш  авыл  җирлеге  Советының  «Кече  Талкыш  авыл  җирлегенең  2019  елга
фаразланган  керемнәре  күләме»  карарының  3  нче  кушымтасын  әлеге  карарга  2  нче  кушымта
нигезендә бәян итәргә.

4. Кече Талкыш авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендәге 60/1 номерлы «Кече
Талкыш  авыл  җирлеге  бюджеты  чыгымнары  классификациясенең  бүлекләре  һәм  бүлекчәләре,
максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» карарының 7
нче кушымтасын әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә бәян итәргә.

5. Кече Талкыш авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендәге 60/1 номерлы «Кече
Талкыш  авыл  җирлеге  акчаларын  баш  бүлүчеләр,  2019  елга  бюджет  чыгымнары
классификациясенең чыгымнар төрләре бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары, төркемнәре
буенча  бюджет  ассигнованиеләрен  бүлү»  карарының  9  нчы  кушымтасын  әлеге  карарның  4  нче
кушымтасы нигезендә бәян итәргә.             

 6.  Кече  Талкыш авыл  җирлеге  бюджетында  башка  дәрәҗәдәге  хакимият  органнары
тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә  барлыкка килгән чыгымнарны компенсацияләү
өчен тапшырыла торган бюджетара  трансфертларның түләүсез  килүен исәпкә алырга (270000-00
сум.)
-    5 нче бүлек, 3 нче бүлекчә “Төзекләндерү” максатчан статьясы 9900078040 «Зиратларны карап 
тоту» 200 нче чыгым төре, «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» өстәмә чыгым коды 311 «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 
хәл итү өчен, гражданнарның үзара салым акчаларын җәлеп итеп башкарыла торган 
чыгымнар» 86000-00 сум күләмендә;
-    5 нче бүлек, 3 нче бүлекчә “Төзекләндерү” максатчан статьясы 9900078050 «Шәһәр округларын 
һәм җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 200 нче чыгым төре, «Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү»  өстәмә чыгым коды
311 «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен, гражданнарның үзара салым 
акчаларын җәлеп итеп башкарыла торган чыгымнар» 184000-00 сум.

        8. Бюджет ассигнованиеләрен күчерү, шул исәптән: 



-  1 нче бүлек, 13 нче бүлекчә «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» максатчан статьясы 7110909203 
«Программа чараларын тормышка ашыру»  200 нче чыгым төре  «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» 1 нче бүлеккә, 13 нче бүлекчәгә 
«Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» максатчан статьясы   9900029900 Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү»  200 нче чыгым төре  «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» 7308-25 сум.;
 -  5 нче бүлек, 3 нче бүлекчә “Төзекләндерү” максатчан статьясы 9900078050 «Шәһәр округларын
һәм җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 200 нче чыгым төре «Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү»  1 нче бүлеккә, 13 нче
бүлекчәгә «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» максатчан статьясы 9900092350  «Башка түләүләр»
200 нче чыгым төре, «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү» 20000-00 сум күләмендә;
-  11 нче бүлек 2 нче бүлекчә «Күмәк спорт» максатчан статьясы  9900012870 «Массакүләм спорт
өлкәсендә  физик  культура  һәм  спорт  чаралары»  200  нче  чыгым  төре   «Дәүләт  (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү”1 нче бүлеккә, 13 нче
бүлекчәгә «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» максатчан статьясы 9900092350  «Башка түләүләр»
200 нче чыгым төре, «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү» 7578-78 сум;
-  11 нче бүлек 2 нче бүлекчә «Күмәк спорт» максатчан статьясы  9900012870 «Массакүләм спорт
өлкәсендә  физик  культура  һәм  спорт  чаралары»  200  нче  чыгым  төре,  «Дәүләт  (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» 22060-52 сум. 1 нче
бүлеккә,  13  нче  бүлекчәгә  «Башка  гомумдәүләт  мәсьәләләре»  максатчан  статьясы  7110909203
«Программа чараларын тормышка ашыру»  200 нче чыгым төре  «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» 10000-00 сум күләмендә, 5 нче
бүлеккә, 3 нче бүлекчәгә “Төзекләндерү” максатчан статьясы 9900078050 « Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен  төзекләндерү  буенча  башка  чаралар»  200  нче  чыгым  төре  «Дәүләт  (муниципаль)
ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм  хезмәтләр  күрсәтү»  12060-52  сум
күләмендә;
 -  11 нче бүлек 2 нче бүлекчә «Күмәк спорт» максатчан статьясы  9900012870 «Массакүләм спорт
өлкәсендә  физик  культура  һәм  спорт  чаралары»  200  нче  чыгым  төре   «Дәүләт  (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү»  6360-70 сум, 5 нче
бүлек,  3  нче  бүлекчә  “Төзекләндерү”  максатчан  статьясы  9900078050  «Шәһәр  округларын  һәм
җирлекләрен  төзекләндерү  буенча  башка  чаралар»  200  нче  чыгым  төре  «Дәүләт  (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү» 19-30 сум.  1 нче
бүлеккә,  4  нче  бүлекчәгә  “Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең,  Россия  Федерациясе  субъектлары
дәүләт  хакимиятенең  югары  башкарма  органнарының,  җирле  администрацияләрнең  эшчәнлеге»,
максатчан  статьясы    9900002040   «Үзәк  аппарат»  200  нче  чыгым төре,  «Дәүләт  (муниципаль)
ихтыяҗлары  өчен  товарлар  сатып  алу,  эшләр  башкару  һәм  хезмәтләр  күрсәтү»  3030-00  сум
күләмендә,  5  нче  бүлек,  3  нче  бүлекчә  “Төзекләндерү”  максатчан  статьясы 9900078050 «Шәһәр
округларын һәм җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 200 нче чыгым төре «Дәүләт
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү” 3350-00
сум күләмендә.

    9. Әлеге карарны авыл җирлеге халкы күпләп җыелган урыннарда стендларга, игъланнар
такталарына һәм Кече Талкыш авыл җирлегенең рәсми сайтында элү юлы белән игълан итәргә.

     10. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.
.

Җирлек башлыгы       __________________      /Г.Н. Федотов/



Кече Талкыш авыл җирлеге
 Советының

                                                                                                                           2019 елның 15 июлендәге 
67/1 нче номеры

белән расланган карарга

1 нче кушымта

Кече Талкыш авыл җирлегенең 
2019 елга бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары

Күрсәтк
еч

атамасы

Төркем коды, чыганак
төрләре

Күрсәткеч атамасы Сумма

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

116838,56

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

116838,56

   801 01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган өлешен 
арттыру

-2664228,10

   801 01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка 
калдыклары кимүе

  2781066,66

                                                                                                      

Кече Талкыш авыл җирлеге



 Советының
                                                                                                                  2019 елның 15 июлендәге 

67/1 нче номеры
белән расланган карарына

2 нче кушымта
Чистай муниципаль районы Кече Талкыш авыл җирлегенең 

2019 елга фаразлана торган керемнәр күләме

                                                                                                                                                         Сум.

Күрсәткеч атамасы Күрсәткеч коды Сумма

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 1 00 00000 00 0000 331800
ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНӘР 1 01 00000 00 0000 16100
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, тиешле түләү буенча 
бурыч, шул исәптән юкка чыгарылган түләү буенча да) 
физик затлар кеременә салым (салым түләү суммасы)

1 01 02010 01 0000          16100

ГОМУМИ САЛЫМНАР КЕРЕМЕ 1 05 00000 00 0000 700
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 700

МИЛЕККӘ САЛЫМНАР 1 06 00000 00 0000 259000

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 20000

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 99000

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 
түләү буенча да)

1 06 06043 10 0000 140000

Дәүләт пошлинасы 1 08 00000 00 0000 1000
Җирле үзидарә органнарының нотариаль гамәлләр кылуга
Россия Федерациясе закон актлары нигезендә вәкаләтле 
вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр 
кылган өчен дәүләт пошлинасы (түләү суммасы)

1 08 04020 01 0000 1000

ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘ БУЛГАН 
МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР

1 11 00000 00 0000 0

Авыл җирлекләре идарәсе органнарының һәм алар 
төзегән учреждениеләрнең оператив идарәсендәге 

1 11 05035 10 0000 0



мөлкәтне арендага бирүдән алынган керемнәр 
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән тыш)
ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ КАПЛАУ 1 16 00000 00 0000 1000

Муниципаль хокукый актларны үтәмәгән өчен җирлекләр
бюджетларына  күчерелә  торган  акчалата  түләтүләр
(штрафлар)

1 16 51040 02 0000
1000

БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 1 17 00000 00 0000 54000

Авыл  җирлекләре  бюджетларына  күчерелә  торган  үзара
салым акчалары

1 17 14030 10 0000 54000

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 2 00 00000 00 0000 2332428,10
авыл җирлекләренең бюджетларына бюджет тәэмин 
ителешен тигезләүгә дотацияләр 2 02 15001 10 0000 1895700
Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү буенча 
чараларга ярдәм итүгә авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр

2 02 15002 10 0000         24200

Хәрби комиссариатлар булмаган беренчел хәрби исәпкә 
алу өчен авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр

2 02 35118 10 0000 86380

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары кабул иткән 
карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл җирлекләре 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

2 02 45160 10 0000 326148,10

ГОМУМИ КЕРЕМНӘР      2664228,10

                           

Кече Талкыш авыл җирлеге 



Советының 2019 елның
15 нче июлендәге 67/1 нче карарына 

3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 
«Кече Талкыш авыл җирлеге»нең 2019 елга бюджет ассигнованиеләрен

бүлек һәм бүлекчәләргә, максатчан статьялар буенча,
бюджет чыгымнарын классификацияләү төрләренә бүлү

                                                                        
Бюджет акчаларын алучыларның исеме Бүлек Бүлекчә Максатчан

статья
Чыгым

төре
Суммасы

(сум.)
ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ
1. Россия Федерациясе субъектының һ м ҽ
муниципаль бер млекнең иң югары вазыйфаи ҽ
затының эшч нлегеҽ
        Муниципаль берәмлек башлыгы       
         
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары

01

01

01
   01

00

02

02
02

9900002030
9900002030 100

1863311,44

 547448,10

547448,10
547448,10

2. Җирле администрацияләрнең югары 
башкарма органнары эшчәнлеге
        Үзәк аппарат
        Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары
       

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

01
   01

01

01

01
    
  

04
    04
    04

04

     04
  

9900002040
9900002040

9900002040

9900002040

100

      200

800

640730
640730
346700

281030

13000

3. Башка гомумдәүләт мәсьәләләре
“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИСТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ЯНГЫН 
КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ” МАКСАТЧАН 

01

01

13

13 7100000000

675033,34

159991,75



ПРОГРАММАСЫ
“Янгын куркынычсызлыгы буенча 
профилактик чаралар үткәрү» ярдәмче 
программасы
 «Янгын куркынычсызлыгын профилактикалау 
өчен шартлар тудыру» төп чарасы
Программа чараларын тормышка ашыру
 Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү

ЧЫГЫМНАРНЫҢ ПРОГРАММАСЫЗ 
ЮНӘЛЕШЛӘРЕ
 Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү

Башка бюджет ассигнованиеләре
   
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары
    Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 
  
Башка чыгымнар

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

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

 01

  

    

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

     

7110000000

7110900000

7110909203

7110909203

9900000000

9900002950

9900002950

9900029900

9900029900

9900029900

9900092350

9900092350

      200

800

100

200

200

159991,75

159991,75

159991,75

159991,75

515041,59

130000

130000

345608,25

185800

159808,25

   39533,34

39533,34

          



4.  МИЛЛИ ОБОРОНА Мобилизация һәм 
хәрби әзерлектән тыш әзерлек

ЧЫГЫМНАРНЫҢ ПРОГРАММАСЫЗ 
ЮНӘЛЕШЛӘРЕ
 
       
       исәпкә алу мөмкинлеге булмаган хәрби 
комиссариатлар       территорияләрендә 
беренчел хәрби хезмәт күрсәтү
       
      Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары

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

02

02

  02

02

  02

   02

00

03

    03

    03

03

 

   03

9900000000

9900051180

9900051180

9900051180

100

 
      200

86380

86380

86380

86380

79680

       6700

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

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

04

   04

   04

   04
   

  04

   

   00

    09

    09

    09

     09

     

9900000000

9900078020

9900078020 200

131411,40

131411,40

131411,40

131411,40

131411,40

6. Төзекләндерү.

Чыгымнарның программасыз юнәлеше
  Урамнарны яктырту
             Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 
      
   Зиратларны карап тоту               

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

05

05

05
05

05

05

03

03

03
03

03

03

9900000000

9900078010
9900078010

9900078040

9900078040

200

200

692263,82

692263,82

272300
272300

     88100

      88100



Шәһәр һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү 
буенча башка чаралар 
 Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

05

05

03

03

9900078050

9900078050 200

331863,82

331863,82

  7.  ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ
    Массакүләм спорт өлкәсендә физик культура 
һәм спорт чаралары
        Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

11

11

   11

00

02

    02

9900012870

9900012870    200

0

           0

            0

8.    РФ субъектлары һәм муниципаль 
берәмлекләре бюджетларына башка 
бюджетара трансфертлар
Дәүләт (муниципаль) милке объектларына 
капитал салуларны финанслашуга 
субсидияләрдән тыш, субсидияләр

14

   14

03

    03

9000020860

9900020860      521

7700

7700

Гомуми чыгымнар: 2781066,66



Кече Талкыш авыл җирлеге 
Советының 2019 елның

15 нче июлендәге 67/1 нче карарына 
4 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы «Кече Талкыш авыл җирлеге»нең
 2019 елга бюджет ассигнованиеләрен баш идарәчеләре буенча

бүлек һәм бүлекчәләргә, максатчан статьялар буенча,
бюджет чыгымнарын классификацияләү төрләренә бүлү

Бюджет акчаларын алучыларның исеме Гл.
Расп.

Бү
лек

Бүлек
чә

Максатчан
статья

Чыгым
Төре

Суммасы
(сум.)

Кече Талкыш авыл җирлеге башкарма 
комитеты

801 2233618,56

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ
1. Җирле администрацияләрнең югары 
башкарма органнары эшчәнлеге
        Үзәк аппарат

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

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

   
1315863,34

640730

640730

346700

281030

  13000
2.  Башка гомумдәүләт мәсьәләләре

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЧИСТАЙ 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    
 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

     
Чыгымнарның программасыз юнәлеше

801

801

801

801

801

801

801

01

01

01

01

01

01

01

13

13

13

13

13

13

13

7100000000

711000000

7110900000

7110909203

7110909203

9900000000

200

675033,34

  159991,75

159991,75

 159991,75

 159991,75

  159991,75

  515041,59



    Оешмалар һәм җир салымы өчен салым 
түләү
     
Башка бюджет ассигнованиеләре

      ведомство карамагындагы 
учреждениеләрнең дәүләт эшчәнлекне 
тәэмин итү   

 (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

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

      Башка түләүләр, башка чыгымнар 
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

801

801

801

801

801

  801

  801

 

01

01

01

01

01

  01

   01

  

  

13

13

13

13

13

     13

      13

     

      

9900002950

9900002950

9900029900

9900029900

9900029900

9900092350

9900092350

800

100

200

200

130000

130000

  345608,25

185800

159808,25

39533,34

39533,34

3. МИЛЛИ ОБОРОНА
 Мобилизация һәм хәрби әзерлектән 
тыш әзерлек
Чыгымнарның программасыз юнәлеше
 
 Исәпкә алу мөмкинлеге булмаган 
территорияләрдә
 хәрби комиссариатларның беренчел хәрби
хезмәт күрсәтү
  
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

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

801

  801

   801
  801

  801

  801

02

02

 02
 02

  02

  02

 00

03

03
     03

 

   03

      03

9900000000
9900051180

9900051180

9900051180

100

200

86380

86380

86380
    82900

79680

    6700



4. МИЛЛИ ИКЪТИСАД
Юл хуҗалыгы
Чыгымнарның программасыз юнәлеше

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

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

801

801

801

801

801

04

   04

   04

  04

  04

  
 00

  09

   09

   09

  09

  

9900000000

9900078020

9900078020 200

131411,40

131411,40

131411,40

131411,40

  131411,40

5. Төзекләндерү.
Урамнарны яктылык белән тәэмин итү
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 
      
      Зиратларны тоту
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

      Шәһәр һәм авыл җирлекләрен 
төзекләндерү буенча башка чаралар

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

801

801

801

801

801

801

801

05

05

05

05

 
 05

05

05

03

03

03

03

03

03

 

03

9900078010

9900078010

9900078040

 
9900078040

9900078050

9900078050

 

  200
 

  
200

  

200

692263,82

 272300

272300

88100

88100

331863,82

331863,82

 6. ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ
 Массакүләм спорт өлкәсендә физик 
культура һәм спорт чаралары

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

801

  801

  801

11

11

  11

00

02

    02

9900012870
 

9900012870   200

  0

   0

   0

7.    РФ субъектлары һәм муниципаль 
берәмлекләре бюджетларына башка 
бюджетара трансфертлар
Дәүләт (муниципаль) милке объектларына 
капитал салуларны финанслашуга 
субсидияләрдән тыш, субсидияләр

801

801

14

14

03

   03

9000020860

9900020860 521

7700

7700

Кече Талкыш авыл җирлеге советы 547448,10



1. Россия Федерациясе субъектының 
һәм муниципаль берәмлекнең иң югары
вазыйфаи затының эшчәнлеге
Муниципаль берәмлек башлыгы

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

804

804

804

01

 01

01

02

02

02

9900002030

9900002030 100

547448,10

547448,10

547448,10

Гомуми чыгымнар: 2781066,66


