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18 июль 2019 ел                                                                                      №236   

    

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы КАРАР 

Советы  

 

 

Чирмешән муниципаль районы Советының 

2018 елның 13 декабре, № 197  

«Чирмешән муниципаль районы 

2019 елга һәм  

2020 һәм 2021 елларның  план чорына  

бюджеты турында » карарына үзгәрешләр  

һәм өстәмәләр кертү турында 

 

 

Район бюджеты счетларында ел башына калган акчаларны нәтиҗәле файдалану 

максатыннан чыгып, 2019 елда өстәмә керемнәр керү планын төгәлләштерү һәм Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджетында каралган бюджет акчаларын 

нәтиҗәле тоту максатларында, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Муниципаль район бюджетының керем өлешен 3004,622 мең сумга арттырырга, 

шул исәптән: 

Физик затлар кеременә салым  

101 000 01 0000 110                                                         3004,622 мең сум., 

2. Бюджетның чыгым өлешен 5308,522 мең сумга арттырырга, шул исәптән: 

 

«Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлеге 2 113,000 мең сумга, шул исәптән арттыруга: 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының 100,00 мең 

сумлык эчтәлеге, шул исәптән 

200 013 9900002040 200 100,000 мең сум. 

- Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 

2013,000 мең сумлык эчтәлеге, шул исәптән 

103 014 9900002040 100                                                       912,030 мең сум. 

103 014 9900002040 200                                                       946,970 мең сум., 

103 0113 990004099 244                                                       154,000 мең сум 

 

«Милли икътисад» бүлеге 790,000 мең сумга, шул исәптән: 

103 0405 9900006020 200                                                      300,000 мең сум., 

103 0405 99000060 800                                                           490,000 мең сум. 
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«Торак-коммуналь хуҗалык» бүлеге 400,00 мең сумга, шул исәптән арттыру буенча 

 

500 0501 9900025151 500                          400,000 мең сум, 

шул исәптән авыл җирлекләре буенча да 

 

Югары Кәминкә                                         400,000 мең сум,          

«Әйләнә-тирә мохитне саклау» бүлеге 150,000 мең сумга, шул исәптән 

 

500 0603 9900025151 500                                   150,000 мең сум, 

шул исәптән авыл җирлекләре буенча да 

Югары Кәминкә авыл җирлеге                          150,000 мең сум 

"Мәгариф» бүлеге 958,900 мең сумга, шул исәптән арттыру буенча 

 

076 0701 021034200 600                                                      668,900 мең сум.  

169 0707 1040143191 600                                                    90,000 мең сум., 

169 0707 1040143190 600                                                    200,000 мең сум. 

 

"Мәдәният, кинематография» бүлеге  696,622 мең сум, шул исәптән 

 

058 0860110990 600                                                           300,00 мең сум тәшкил итә 

500 0801 99000251 500                                                      396,622 мең сум., 

шул исәптән  

Лашман авыл җирлеге                                                       396,622 мең сум. 

 

«Физкультура һәм спорт» бүлеге барлыгы 200,000 мең сум, шул исәптән 

169 1102 101012870 200,000 мең сум. 

 

3. Ел башына калган район бюджеты счетларында моңа кадәр кертелгән 

үзгәрешләр кертергә: 

"Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлеге, шул исәптән: 

500 014 990000251 500                                                                 - 36,008 мең сум. 

шул исәптән  

Күтәмә авыл җирлеге                                                                    -36,008 мең сум., 

 

"Мәдәният, кинематография» бүлеге, шул исәптән  

500 0801 99000251 500                                                                    36,008 мең сум. 

шул исәптән  

Күтәмә авыл җирлеге                                                                      36,008 мең сум., 

4. Оешмалар милкенә салым буенча аванс түләүләрен вакытында түләү 

максатыннан, КБК буенча түбәндәге үзгәрешләр кертергә кирәк: 

 

058 0703 0230142320 600 

076 0709 0250143500 800 

103 0113 9900002950 800 

200 0113 9900002950 800 

169 1101 1010148200 600 

«-«50,278 мең сум 

«-»67,719 мең сум 

«+»54,834 мең сум 

«+»9,193 мең сум 

«+»53,970 мең сум. 

 

1401 9900080040 500  

           Бәркәтә авыл җирлеге 

Ивашкино авыл җирлеге 

Лашман авыл җирлеге 

«+»118,699 мең сум 

«+»12,294 мең сум., 

«+»27,914 мең сум., 



Түбән Кәминкә авыл җирлеге 

Яңа Кади авыл җирлеге 

Шешминка авыл җирлеге 

Иске Кади авыл җирлеге 

Чирмешән авыл җирлеге  

«+»81,227 мең сум., 

«+»107,317 мең сум., 

«+»3,138 мең сум., 

«+»1,411 мең сум 

«-»352,000 мең сум. 

 

 

1401 9900025040 500  

Кармыш авыл җирлеге 

Яңа Элмәле авыл җирлеге 

Иске Кади авыл җирлеге 

 

5. Түбәндәге КБКга үзгәрешләр кертү 

 

«-»33,474 мең сум 

«-»231,867 мең сум., 

«+»65,341 мең сум. 

103 0104 9900002040 100 

103 0104 9900002040 200 

200 0103 9900002040 100 

200 0103 9900002040 200 

058 0804 08Ж0145200 100 

076 0104 9900002040 100 

076 0709 0250245200 100 

500 0106 9900002040 100 

«+»818,376 мең сум., 

«+»167,778 мең сум., 

«+»410,608 мең сум., 

«+»215,643 мең сум., 

«-»200,00 мең сум., 

«-»200,00 мең сум., 

«-»600,00 мең сум  

«-»612,405 мең сум.,  

 

6. 1 статьяда чыгымнар буенча «669 587,022» санын «674 895,544» кә 

алмаштырырга , керем буенча санны «652 631,188» санын  «655 635,81»гә алмаштырырга 

 

7. Чирмешән муниципаль район Советының «Чирмешән муниципаль районының 

2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» 2018 елның 13 

декабрендәге 197 номерлы карарына 2,8,10,12,15 номерлы кушымталар тиешле 

үзгәрешләр белән кушымта итеп бирелә. 

 

8. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында (PRAVOTATARSTAN.RU) Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы сайтында  һәм Интернет челтәрендә урнаштырырга. 

 

 

Башлык, муниципаль район  

Совет рәисе                                                         Ф. М. Дәүләтшин 

                                                           

 

 

 

 


