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3 июль 2019 ел  Федотовка                   №18 

                                      

                                           

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Федотовка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендәге 35 номерлы “Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы "Федотовка авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм  2020-

2021елгы план чорына бюджеты турында" карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

     Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Федотовка авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районының «Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

    Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Федотовка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендәге 35 номерлы “Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы "Федотовка авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм  2020-

2021елгы план чорына бюджеты турында" карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:  

 

     Бюджетның керем өлешенең КБК 926 202 45160 10 0000 150 буенча  1 902 607,24 сумга артуы 

сәбәпле: 

1. 113 291,07 сумны бюджетның чыгым өлешен арттырырга «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ» бүлегенә юнәлдерергә. 

2. 6 240  сумны бюджетның чыгым өлешен арттырырга 0310 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» бүлегенә хәбәр иткечләр куярга юнәлдерергә. 

      3. 220 000 сумны бюджетның чыгым өлешен арттырырга 0409 «Дорожное хозяйство» бүлегенә 

юнәлдерергә. 

4. 40 000 сумны бюджетның чыгым өлешен арттырырга 0502 «Коммунальное хозяйство» бүлегенә 

юнәлдерергә. 

5. 1 500 000 сумны бюджетның чыгым өлешен арттырырга 0503 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» бүлегенә юнәлдерергә. 

6. 23 076,17 сумны бюджетның чыгым өлешен арттырырга 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» бүлегенә юнәлдерергә. 

        Бюджетның керем өлешенең КБК 926 117 14030 10 0000 150 буенча 65 000 сумга артуы 

сәбәпле, әлеге средстволарны бюджетның чыгым өлешен арттырырга юнәлдерергә: 



     1. 0409 «Дорожное хозяйство» бүлеге буенча  55 000 сумга. 

     2. 0502 «Коммунальное хозяйство» бүлеге буенча 10 000 сумга.   

   Бюджетның чыгым өлешен 2019 елның 1 гыйнварына җирле бюджет акчалары хисабына 96 369,42 

сумга арттыру сәбәпле, аларны бюджетның чыгым өлешен арттыруга юнәлдерергә: 

1. 0104 «Функционирование Правительства РФ» бүлеге буенча 3 000,00 сумга чүп-чар чыгару өчен; 

2.  0113 «Другие общегосударственные вопросы» бүлеге буенча 58 369,42 сумга: I һәм II кварталга 

баш бухгалтерга премия түләү өчен – 38 369,42 сум һәм  җылылык өчен түләүгә – 20 000 сум. 

3.  0310 «Обеспечение пожарной безопасности» бүлеге буенча 15 000 сумга: 10 000 сум – янгын 

куркынычсызлыгы щиты һәм 5 000 сум – янгын күрсәткечләре өчен. 

4.  0801 «Культура, кинематография и средства массовой информации»бүлеге буенча  20 000 сум–

Сабантуй һәм Өлкәннәр көненә призлар һәм бүләкләр алө өчен. 

      

1. 2019 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга:  

1) “Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 

7 220 007,24 сум күләмендә. 

2) “Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 

7 316 376,66 сум күләмендә. 

3) “Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты 96 369,42  сум күләмендә, аны 

2019 елның 1 гыйнварына җирле бюджет средстволары калдыкларын капларга юнәлдерергә 

2. “Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты финанслау чыганакларын 

расларга:  

- 2019 елга әлеге карарга 1нче кушымта нигезендә. 

3. "Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга керемнәр күләмен әлеге 

карарга 2 нче кушымта нигезендә расларга. 

4. "Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын 

расларга: әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә. 

5. «Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бюджет 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төрләре буенча 

бүлүне расларга. 

6. Әлеге карарны Федотовка авылы территориясендәге Совет урамы, 6 нчы йорт, Кузьминовка авылы 

администрациясе бинасында урнашкан махсус җиһазландырылган стендларда Кооператив урамы, 10 

нчы йорт адресы буенча урнашкан авыл клубы бинасында игълан итәргә; Лениногорск муниципаль 

районының рәсми сайтында бастырырга “Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Лениногорск муниципаль районы 

“Федотовка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге  

Советы Рәисе урынбасары                               А.С.Григорьев 


