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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Шөгер 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» 37нче номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

                                                                         

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Шөгер авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Шөгер  авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Шөгер 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» 37нче номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

      Керем өлешенең  КБК 926 202 45160 100000 150 буенча 1 621 295,92 

сумга артуы сәбәпле, аны юнәлдерергә: 0102 «РФ субъектының һәм җирле 

үзидарә органнарының вазыйфаи заты эшләве» бүлеге буенча 190 739,37 

сумга, 0113 «Башка гомумдәүләт чыгымнары» буенча 84 386,55 сум, 0310 

«Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» бүлеге буенча 24 570 сум, 0314 

«Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау эшчәнлеге өлкәсендә башка 

мәсьәләләр» бүлеге буенча     100 000 сумны, 0409 «Юл хуҗалыгы» буенча 

676 400 сумны, 0503 «төзекләндерү» бүлеге буенча 545 200 сум. 

        Керем өлешенең КБК 117 14030 10 0000 150 буенча       136 300 сумга 

артуы сәбәпле,  аларны чыгым өлешен арттырырга юнәлдерергә 0113 «Башка 

гомумдәүләр чыгымнары» бүлеге буенча 19 600 сумны, 0503 «Төзекләндерү» 

бүлеге буенча 116 700 сумны. 

Бюджетның чыгым өлешен 2019 елның 1 гыйнварына бюджет акчаларының 

күчүче калдыгы исәбеннән 291 210,00 сумга арттыруга бәйле рәвештә һәм 

аларны «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары 
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башкарма хакимиятенең югары органнары, җирле администрацияләрнең 

эшчәнлеге” 0104 бүлеге буенча 166 685,00 сум, 0107 «Сайлау һәм 

референдумнар үткәрүне тәэмин итү» бүлеге буенча 1430 сум, 0113 «башка 

гомумдәүләт эшләрне» буенча 82 755,00 сум, 0503 «Төзекләндерү» бүлеге 

буенча 4 000,00 сум күләмендә, 0801 «Мәдәният»  бүлеге буенча в сумме   36 

340,00 сум. 

2019 елның 1 гыйнварына гражданнарның үзара салымының күчмә калдыгы 

исәбенә бюджетның чыгым өлешен 149 396,00 сумга арттыру сәбәпле һәм 

аларны «Юл хуҗалыгы» 0409 бүлеге буенча 149 396,00 сум күләмендә 

юнәлдерде. 

          1. 2019 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга: 

1) “Шөгер авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты керемнәренең 

гомуми күләмен 6 395 945,92 сум итеп; 

2) “Шөгер авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты чыгымнарының 

гомуми күләмен 6 836 551,92 сум итеп; 

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

дефицитының чик күләмен 440 606,00 сум итеп, әлеге карарга 1нче кушымта 

нигезендә.  

          2. "Шөгер авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәре 

үзгәрүгә бәйле рәвештә әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

            3. Бюджет чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә «Шөгер авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге чыгымнарының ведомство структурасын әлеге 

карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

           4. Бюджет чыгымнары үзгәрүгә бәйле рәвештә, «Шөгер авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре 

һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары буенча бюджет ассигнованиеләрен 

бүлү һәм бүлүне әлеге карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә расларга.                

            5. 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.  

 

        6.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

 

  

“Шөгер  авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге башлыгы 

урынбасары                         

 

Григоренко А.Ф.                                                                   

                                         

 


