Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы
Чарлы авыл җирлеге Советы
КАРАР

2019 елның 31 август

№ 12

2018 елның 20 декабрендә кабул ителгән 32
нче номерлы «2019 елга һәм 2020 - 2021
еллар планы чорына Чарлы авыл җирлеге
бюджеты турында» Чарлы авыл җирлеге
карарына үзгәрешләр кертү турында
Чарлы авыл җирлеге башлыгы Козлов Э.Н. тәкъдим иткән 2019 елга авыл җирлеге
бюджетына кертелгән үзгәрешләрне карап, Чарлы авыл Советы КАРАР ИТТЕ:
1. 1 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"1 Статья
1. 2019 елга авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга:
1) авыл җирлеге бюджетының фаразланыла торган гомуми күләме 2657096,87 сум;
2) авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 2734278.84 сум.
3) авыл җирлеге бюджеты дефициты (профицит) 77181.97сум
2. 2019 елга авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге
карарга №1 кушымта нигезендә билгеләргә».
Әлеге карар нигезендә 2019 елга авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау
чыганакларын үзгәртергә.
2. Әлеге карарга карата 2 нче кушымта нигезендә 2019 елга авыл җирлеге бюджеты
керемнәре керүне үзгәртергә.
3. Әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә 2019 елга авыл җирлеге бюджеты
чыгымнарының ведомство структурасын үзгәртергә.

Чарлы авыл
җирлеге БашлыпШ

Э.Н.Козлов

1 нче кушымта
авыл
җирлеге
Совет карарына
31.08. 2019ел. №12

2019 елга бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары
Чарлы авыл җирлеге

күрсәткеч коды

елга суммасы

1
Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары

2
01 00 00 00 00 0000 000

э
77181,97

Кредит килешүләре һәм Россия Федерациясе, Россия Федерациясе
субъектлары, муниципаль берәмлекләр, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары исеменнән төзелгән шартнамәләр

01 02 00 00 10 0000 000

0,00

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары, муниципаль
берәмлекләр, бюджеттан тыш дәүләт фондлары исеменнән төзелгән
кредит килешүләре һәм шартнамәләре буенча кредитлар алу

01 02 00 00 10 0000 710

0,00

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары, муниципаль
берәмлекләр, бюджеттан тыш дәүләт фондлары исеменнән төзелгән
кредит килешүләре һәм шартнамәләре буенча кредитларны түләү

01 02 00 00 10 0000 810

0,00

Бюджет акчаларын исәпкә алу счетларында калган акчаларны үзгәртү

01 05 00 00 00 0000 000

77181,97

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру

01 05 00 00 00 0000 500

- 2657096,87

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру

01 05 02 01 10 0000 510

- 2657096,87

Бюджет акчаларының калдыклары кимү

01 05 00 00 00 0000 600

2734278,84

Бюджет акчаларының башка калдыклары кимү

01 05 02 01 10 0000 610

2734278,84

Бюджет дефицитларын эчке финанслауның башка чыганаклары

01 06 00 00 10 0000 000

0,00

Дәүләт һәм муниципаль гарантияләрнең Россия Федерациясе
валютасында үтәлеше

01 06 04 00 00 0000 000

0,00

Әгәр муниципаль гарантияләрне Гарант тарафыннан үтәү гарантның
принципалга карата регресс таләбе хокукы барлыкка килүгә китерсә яисә
бенефициарның принципалга Карата таләбе хокуклары гарантына юл
кую белән бәйле булса, муниципаль гарантияләрне үтәү

01 06 04 00 10 0000 810

0,00

Юридик затларга муниципаль бюджеттан бирелгән бюджет кредитларын
кире кайтару

01 06 05 01 10 0000 640

0,00

Күрсәткеч атамасы

Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары "төркеме буенча"

777181,97

Финанслау чыганаклары

Авыл җирлеге башлыгы:

*>

77181,97

/Э.Н.Козлов/

2 нче кушымта
авыл
җирлеге
Совет карарына
31.08. 2019ел. №12

2019 елга жирлек бюджетына фаразлана торган керемнәр күләме
Чарлы авыл җирлеге
Бюджет классификациясе кодының исеме

Бюджет классификациясе
коды

елга
суммасы

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР

1.00.00000.00.0000.000

700597,61

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМ

1.01.00000.00.0000.000

141990,00

Физик затлар кеременә салым

1.01.02000.01.0000.110

141990,00

Салым агенты чыганагы булып торган керемнәргә салым, аларга 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 гамәлдән чыгарылган түләү буенча)

1.01.02010.01.1000.110

141990,00

Салым агенты чыганагы булып торган керемнәргә салым, аларга карата салым
исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым кодексының 227, 2271 һәм 228
статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән тыш

1.01.02010.01.0000.110

141990.00

Салым агенты чыганагы булып торган керемнәргә салым, аларга 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 гамәлдән
чыгарылган түләү буенча)

1.01.02010.01.1000.110

141990,00

ГОМУМИ КЕРЕМГӘ САЛЫМНАР

1.05.00000.00.0000.000

12800,00

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы

1.05.03000.01.0000.110

12800,00

Бердям авыл хуҗалыгы салымы

1.05.03010.01.0000.110

12800,00

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

1.05.03010.01.1000.110

12800,00

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

1.05.03010.01.1000.110

12800,00

МИЛЕККӘ САЛЫМНАР

1.06.00000.00.0000.000

284000,00

Физик затлар милкенә салым

1.06.01000.00.0000.110

88000,00

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан салым салу объектларыңа кулланыла торган
ставкалар буенча физик затлар милкенә салым алына торган салым

1.06.01030.10.0000.110

88000,00

1.06.01030.10.1000.110

88000,00

1.06.01030.10.1000.110

88000,00

1.06.06000.00.0000.110

196000,00

Оешмалар белән җир салымы

1.06.06030.00.0000.110

74000,00

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенә ия булган оешмалардан
җир салымы

1.06.06033.10.0000.110

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 бурычлар, шул исәптән гамәлдән
чыгарылган түләүләр буенча)
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)
Җир салымы

74000,00

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

оешмалардан
тиешле түләү

1.06.06033.10.1000.110

74 000,00

оешмалардан
тиешле түләү

1.06.06033.10.1000.110

74 000,00

Җир салымы физик затлардан

1.06.06040.00.0000.110

122 000,00

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенә ия булган физик затлардан
җир салымы

1.06.06043.10.0000.110

122 000,00

1.06.06043.10.1000.110

122 000,00

1.06.06043.10.1000.110

122 000,00

1.11.00000.00.0000.000

30 000,00

1.11.05000.00.0000.120

30 000,00

1.11.05030.00.0000.120

30 000,00

1.11.05035.10.0000.120

30 000,00

1.11.05035.10.0000.120

30 000,00

БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР

1.17.00000.00.0000.000

211 000,00

Гражданнарның үзара салым акчасы

1.17.14000.00.0000.150

211 000,00

Авыл җирлекләре бюджетларына кертелә торган үзара салым акчалары

1.17.14030.10.0000.150

211 000,00

Авыл җирлекләре бюджетларына кертелә торган үзара салым акчалары

1.17.14030.10.0000.150

211 000,00

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР

2.00.00000.00.0000.000

1956499,26

2.02.00000.00.0000.000

1956499,26

Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр бюджетларына
дотацияләр бирү

2.02.15000.00.0000.150

961900,00

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр

2.02.15001.00.0000.150

891400,00

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр

2.02.15001.10.0000.150

891400,00

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр

2.02.15001.10.0000.150

891400,00

Бюджетларның баланслануын тәэмин итү чараларын хуплауга дотацияләр

2.02.15002.00.0000.150

70 500,00

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү буенча чараларга авыл җирлекләре
бюджетларына дотацияләр бирү

2.02.15002.10.0000.150

70 500,00

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү буенча чараларга авыл җирлекләре
бюджетларына дотацияләр бирү

2.02.15002.10.0000.150

70 500,00

Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр бюджетларына
субвенцияләр

2.02.30000.00.0000.150

57 000,00

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны
гамәлгә ашыру өчен бюджетларга субвенцияләр

2.02.35118.00.0000.150

57 000,00

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))
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))
ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН
КЕРЕМНӘР
Дәүләт һәм муниципаль милекне (бюджет һәм автоном учреждениеләр, шулай ук
дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна учреждениеләре
мөлкәтеннән тыш) түләүсез файдалануга тапшырган өчен аренда йә башка түләү
рәвешендә алына торган керемнәр)
Дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары һәм алар төзегән учреждениеләр оператив идарәсендә булган мөлкәтне
арендага бирүдән керемнәр (бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш))
Авыл җирлекләре идарәсе органнарының оператив идарәсендә һәм алар тарафыннан
төзелгән учреждениеләрдәге мөлкәтне арендага бирүдән кергән керемнәр
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш))
Авыл җирлекләре идарәсе органнарының оператив идарәсендә һәм алар тарафыннан
төзелгән учреждениеләрдәге мөлкәтне арендага бирүдән кергән керемнәр
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш))

РОССИЯ
ФЕДЕРАЦИЯСЕ
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТЛАРЫННАН ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР

СИСТЕМАСЫНЫҢ

БАШКА

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

2.02.35118.10.0000.150

57000,00

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

2.02.35118.10.0000.150

57 000,00

Башка бюджетара трансфертлар

2.02.40000.00.0000.150

937599,26

2.02.45160.00.0000.150

937599,26

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

2.02.45160.10.0000.150

БАРЛЫГЫ

Авыл җирлеге башлыг

937599,26
2657096,87

/Э.Н.Козлов/

5 нче
авыл

кушымта
җирлеге

Совет карарына
31.08. 2019ел. №12

2019 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы
Чарлы авыл җирлеге
Ведомство классификациясе
Күрсәткеч атамасы

1

ведом
ство

подра
здел

2

3

максатчан
статья
4

чыг
ым
төр
е
5

елга суммасы

6

Чарль! авыл башкарма комитеты

649

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

649

0100

1180764,89

Россия Федерациясе субъектының ҺӘМ муниципаль берәмлекнең иң
югары вазыйфаи затының эшчәнлеге

649

0102

502439,00

Чыгымнарның программасыз юнәлешләре
Муниципаль район башлыгы

649
649

0102
0102

9900000000
9900002030

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү ҺӘМ мәҗбүри
социаль иминләштерү буенча взнослар фонды

649

0102

9900002030

121

385769,00

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү өчен
мәҗбүри социаль иминләштерү буенча взнослар ҺӘМ башка түләүләр

649

0102

9900002030

129

116670,00

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары
дәүләт хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле
администрация эшчәнлеге

649

0104

4»»Ш№нарның программасыз юнәлешләре
Үзәк аппарат

649
649

0104
0104

9900000000
9900002040

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү ҺӘМ мәҗбүри
социаль иминләштерү буенча взнослар фонды

649

0104

9900002040

121

267 000,00

Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү өчен
мәҗбүри социаль иминләштерү буенча взнослар ҺӘМ башка түләүләр

649

0104

9900002040

129

81000,00

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм финанс
(финанс-бюджет) күзәтчелеге органнары эшчәнлеген тәэмин
итү

649

0106

649

0106

9900000000

8 000,00

649

0106

9900025600

8 000,00

649
649
649

0106
0113
0113

9900025600
9900000000

8000,00
321825,89
47892,00

649

0113

9900002950

29700,00

649

0113

!

Чь:гымнарнын программасыз юнәлешләре
Төзелгән
килешүләр
нигезендә
җирле
әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыру
өчен җирлекләр бюджетларыннан муниципаль районнар
бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм муниципаль
районнар бюджетларыннан җирлекләр бюджетларына
бюджетара трансфертлар (статья исеме 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
законы редакциясендә)
Башка бюджетара трансфертлар
Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре
Чыгымнарның программасыз юнәлешләре
Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү
Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү

2734278,84

502439,00
502439,00

348500,00
348500,00
348500,00

8000,00

9900002950
1

540

851

29700,00

Тезелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне
хәл итү вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыру өчен җирлекләр
бюджетларыннан
муниципаль
районнар
бюджетларына
бюджетара
трансфертлар
һәм
муниципаль
районнар
бюджетларыннан
җирлекләр
бюджетларына
бюджетара
трансфертлар (статья исеме 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә)
Башка бюджетара трансфертлар
Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин
итү
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

649

0113

9900025600

649

0113

9900025600

649

0113

9900092990

649

0113

9900092990

244

15580,00

649

0113

9900092990

853

612, 00

649

0113

1800000000

273933,89

649

0113

1800100000

273933,89

Программа чараларын тормышка ашыру
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

649

0113

1800129900

273933,89

649

0113

1800129900

244

Башка салымнар,
МИЛЛИ ОБОРОНА
Мобилизация һәм тынгысыз әзерлек
Чыгымнарның программасыз юнәлешләре
Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә федераль
бюджет акчалары хисабына беренчел хәрби исәпкә алуны
гамәлгә ашыру

649
649
649
649

0113
0200
0203
0203

1800129900

852

9900000000

57 000,00

649

0203

9900051180

57 000,00

649

0203

9900051180

121

43000,00

649

0203

9900051180

129

13 000,00

649

0203

9900051180

244

1000,00

649
649

0400
0409

649

0409

0400000000

360873,39

649

0409

Б100000000

360873,39

649

0500

675220,56

649

0502

303645,295

649

0502

0400000000

303645,29

649

0 502

Б100000000

303645,29

649

0502

Ж100075050

303645,29

649

0502

Ж100075050

Башка түләүләр түләү
2018-2020
елларга
Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль районының муниципаль финанслары белән идарә
итү «муниципаль программасы»
Бюджет системасының озак сроклы баланслылыгын
тотрыклылыгын тәэмин итү "төп чарасы"

һәм

Дәүләт (муниципаль) органнарының хезмәт өчен түләү һәм
мәҗбүри социаль иминләштерү буенча взнослар фонды
Дәүләт (муниципаль) органнары хезмәткәрләренә акчалата түләү
өчен мәҗбүри социаль иминләштерү буен
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында
МИЛЛИ ИКЪТИСАД
Юл хуҗалыгы (юл фондлары)
"2018-2020
елларга
Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль районы халкын сыйфатлы торак һәм тораккоммуналь
хуҗалык
хезмәтләре
белән
тәэмин
итү,
территориясен төзекләндерү" муниципаль программасы»
2018-2020 елларга Кукмара муниципаль районы территориясен
төзекләндерү " ярдәмче программасы»
ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК
Коммуналь хуҗалык
2018-2020
елларга
Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль районы территориясен төзекләндерү һәм сыйфатлы
торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин
итү «муниципаль программасы»
2018-2020 елларга Кукмара муниципаль районы территориясен
төзекләндерү " ярдәмче программасы»
Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

2000,00

540

2000,00
16192,00

271133,89
2800,00
57 000,00
57 000,00

360873,39
360873,39

244

303645,29

649

0503

649

0503

0400000000

371575,27

649

0503

0480000000

671575,27

Татарстан Республикасының иң төзек торак пункты "исеменә
республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү"

649

0503

0480414200

263 870,00

2018-2020 елларга Кукмара муниципаль районы территориясен
төзекләндерү " ярдәмче программасы»

649

0503

БЮООООООО

371575,21

Урамнарны яктырту
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

649

0503

Б100078010

225696,70

649

0503

Б100078010

Күмү урыннарын оештыру һәм карап тоту
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

649

0503

Б100078040

649

0503

Б100078040

Төзекләндерү буенча башка чаралар
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

649

0503

Б100078050

649

0503

Б100078050

МӘДӘНИЯТ, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Мәдәният
2018-2020
елларга
Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль
районы
мәдәниятен
үстерү
«муниципаль
программасы»

649
649

0800
0801

649

0801

0800000000

95590,00

2018-2020 елларга клубларны үстерү " ярдәмче программасы»
Ведомство
карамагындагы
мәдәният
учреждениеләре
эшчәнлеген тәэмин итү

649

0801

0840000000

95590,00

649

0801

0840144091

95590,00

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр һәм хезмәтләр сатып алу турында

649

0801

0840144091

244

95590,00

Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү

649

0801

0840144091

851

95590,00

Төзекләндерү
2018-2020
елларга
Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль районы территориясен төзекләндерү һәм сыйфатлы
торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин
итү «муниципаль программасы»
"2018-2020 елларга архитектура, шәһәр төзелеше, төзелеш,
төзелеш материаллары сәнәгате өлкәсендә, торак өлкәсендә һәм
коммуналь хуҗалыкта муниципаль сәясәтне гамәлгә ашыру"
ярдәмче программасы»

303645,29

244

15300,00
244

15300,00
130578,57

244

130578,57
95590,00
95590,00

Барлыгы
Авыл җирлеге башлыгы:

225696,70

2734278,84

/Э.Н.Козлов/

