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 Мөэмин-Каратай                                        

 

2019 елның «13 » сентябре                                                                                     №  28 

    

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мөэмин-Каратай 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә 

кабул ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм планлы 

2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты турында» 43нче номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

                                                                         

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Мөэмин-Каратай 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Мөэмин-Каратай авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Бюджетның керем өлеше артуы сәбәпле: 

1.1. 926 202 45160 10 0000 150 КБК буенча башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 

тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 

чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла 

торган бюджетара трансфертлар 408052 сум 68 тиен күләмендә, аларны 

юнәлдерергә:  

- 0102 бүлеге буенча 2019 елның 1 һәм 2 кварталындагы эшчәнлек буенча премия 

түләүгә  78534 сум 41 тиени күләмендә; Җирле үзидарә көненә 46071 сум 27 тиен 

күләмендә; башлыкка өстәмә эш хакы түләү өчен 30370 сум 84 тиен; Татарстан 

Республикасы көненә 46318 сум 00 тиен; 

- 0310 «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» бүлекчә буенча янгын турында 

хәбәр иткечләр булдыруна  3510 сум 00 тиен күләмендә. 

- 0113 «Башка гомумдәүләт сораулары» бүлекчәсе буенча баш бухгалтерга өстәмә 

эш хакы түләү өчен  34303 сум 16 тиен; муниципаль хезмәткәрләргә 

диспансеризация үткәрү өчен  7290 сум 00 тиен; 2019 елны сайлауларга элмә 

такта ясаут өчен 2455 сум 00 тиен күләмендә; 



- 0409 «Юл хуҗалыгы» бүлекчәсе буенча Мөэмин-Каратай юлларындагы 

чокырларга ремонт ясау өчен  127200 сум 00 тиен күләмендә; 

- 0503 «Торак-коммуналь хуҗалыгы» бүлекчәсе буенча Мөэмин-Каратайда 

урамнарны яктырту релесы урнаштыру өчен  32000 сум 00 тиен. 

1.2. КБК 926 117 14030 10 0000 150 буенча «Авыл җирлекләре бюджетларына 

күчерелә торган үзара салым акчалары”  39800 сум 00 тиен күләмендә  

юнәлдерергә: 

- 0409 «Юл хуҗалыгы»бүлекчәсе буенча  Мөэмин-Каратай юлларындагы 

чокырларга ремонт ясау өчен  31800 сум 00 тиен күләмендә; 

- 0503 «Торак-коммуналь хуҗалыгы» бүлекчәсе буенча Мөэмин-Каратайда 

урамнарны яктырту релесы урнаштыру өчен  8000 сум 00 тиен күләмендә. 

2. Бюджетның чыгым өлешенең артуына бәйле рәвештә, 2019 елның 1 

гыйнварына баланс буенча 131297 сум 46 тиенгә аларны юнәлдерергә: 

- 0113  «Башка гомумдәүләт сораулары»бүлекчәсе буенча 12260 сум 47 тиенне, 

2019 елның 1 һәм 2 кварталына баш белгечкә премия түләү өчен; 10000 сум 00 

тиенне ГСМ сатып алу өчен; 

- 0801 «Мәдәният» бүлекчәсе буенча 46900 сум 00 тиен, 9 Майга, Өлкәннәр 

көненә, азык-төлек җыелмалары һәм Сабантуйга приз һәм бүләкләр алу өчен; 

- 0104 «Үзәк аппарат» бүлекчәсе буенча  62136 сум 99 тиеннне, 2019 елның 1-2 

кварталында эшнәтиҗәләре буенча җитәкче урынбасарына премия түләү өчен. 

               1.  2019 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга: 

 1) “Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты 

керемнәренең гомуми күләмен 4278552 сум 68 тиен итеп; 

2) “Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләмен 4409850 сум 14 тиен итеп; 

3) “Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитын 

131297 сум 46 тиен.  

2.  “Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларын расларга: 

2019 елга әлеге карарга 1нче кушымта нигезендә. 

3.  Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджетында 2019 

елга керемнәр күләмен әлеге карарга 2нче кушымта нигезендә расларга.  

4. «Мөэмин-Каратай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 5нче кушымта нигезендә. 

5. Татарстан Республикасы «Мөэмин-Каратай авыл җирлеге» бюджетының 

бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре 

һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча 

бүлүне расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 6нчы кушымта нигезендә. 

6. Әлеге карарны Мөэмин-Каратай 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 карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

 

  

“Мөэмин-Каратай авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге башлыгы, 

Совет Рәисе 

 

 

Ә.А. Ханнанова 

 


