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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Иске Иштирәк 

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» 33нче номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Иске Иштирәк 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Иске Иштирәк авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Иске Иштирәк 

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» 33нче номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

 

 

Бюджетның керем өлешенең КБК 926 202 45160 10 0000 151 буенча 592 920,68 

сумга артуы сәбәпле, аны бюджетның чыгым өлешен тулыландыруга 

юнәлдерергә: 

1. 0102 «РФ субъектының иң югары вазыйфаи заты эшләве» бүлегенә 201 294,51 

сумга. 

2. 0310 «Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау эшчәнлеге» бүлегенә 108 190 

сум. 

3. 0409 « Юл хуҗалыгы» бүлегенә 32 000 сум.  

4. 0502 «Коммуналь хуҗалык» бүлегенә 167 800 сум. 

5. 0503 «Торак-коммуналь хуҗалыгы» бүлегенә 50 000 сум. 

6. 0113 «Гомумдәүләт сораулары» бүлегенә 33 636,17 сум. 
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     Бюджетның керем өлешенең КБК 926 117 14030 10 0000 150  буенча 45 500 

сумны  бюджетның чыгым өлешен арттыруга юнәлдерергә: 

1 0409 «Юл хуҗалыгы» бүлеге буенча 8 000 сум. 

2. 0502 «Коммуналь хуҗалык» бүлеге буенча 25 000 сум. 

3. 0503 «Торак-коммуналь хуҗалыгыбүлегенә 12 500 сум. 

Бюджетның чыгым өлешен 2019 елның 1 гыйнварына үзара салым калдыклары 

исәбенә 16 950 сумга арттыру сәбәпле, аларны бюджетның чыгым өлешен 

арттыруга юнәлдерергә кирәк: 

1. «коммуналь хуҗалык» 0502 бүлек буенча, суүткәргеч милекне ремонтлауга 16 

950 сум (Иске Иштирәк һәм Бәкер авылларындагы өзеклекләрне бетерү). 

 

Бюджетның чыгым өлешен 2019 елның 1 гыйнварына җирле бюджет акчалары 

исәбеннән 319 710 сумга арттыруга бәйле рәвештә, аларны бюджетның чыгым 

өлешен арттыруга юнәлдерергә: 

  1. 0409 «Милли икътисал» бүлеге буенча 99 710 сумны: 99 710 рсумны 

җирләрне межалауга. 

  2. 0503 «Төзекләндерү» бүлеге буенча 220 000 сумны: 160 000 сумны урамны 

яктырту һәм 60 000 сумны агачларны кисүне түләүгә тотарга. 

1. 2018 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга:  

1) “Иске Иштирәк авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты 

керемнәренең гомуми күләмен 4 807 320,68 рублей. 

2) “Иске Иштирәк авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләмен 5 143 980,68 сум итеп 

3) “Иске Иштирәк авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитын 

336 660  сум итеп 

 

2.  “Иске Иштирәк авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларын расларга: 

2019 елга әлеге карарга 1нче кушымта нигезендә. 

3.  “Иске Иштирәк авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджетында 2019 елга 

керемнәр күләмен әлеге карарга 2нче кушымта нигезендә расларга.  

4. «Иске Иштирәк авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 5нче кушымта нигезендә. 

5. Татарстан Республикасы «иске Иштирәк авыл җирлеге» бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча 

бүлүне расларга: 

6. Әлеге карарны Иске Иштирәк 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. 

 

 

 

 

  

“Иске Иштирәк авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге башлыгы, 

Совет Рәисе 

 

 

Н.Ә.Мәҗитов 

 

 


