
 

 

    2019 елның «16» сентябре № 22  

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                               КАРАР 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул 

ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Ивыановка авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм планлы 

2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты турында» 32нче номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Ивановка авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Ивановка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул 

ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

“Ивыановка авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм планлы 

2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты турында» 32нче номерлы карарына 

түбәндәге үзгәреш һәм өстәмәләр кертергә: 

 

Бюджетның керем өлешенең 92620245160100000150 КБК буенча, 2019 елның  

1 гыйнварында  1 187 284,68 сумга артуы сәбәпле, алы бюджетның чыгым 

өлешен арттыруга юнәлдерергә: 

1)201294,51 сумны 0210 «РФ субъекты югары вазифаи заты 

функөияләшүе”енә юнәлдерергә 

2)88509,0 сумны 0310 «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» бүлегенә 

юнәлдерергә.  
3)763000,0 сумны 0409 «Юл хуҗалыгы» бүлегенә 

4)98000,0 сумны 0503 «Төзекләндерү» бүлегенә 

5)36481,17 сумны 0113 «башка гомумдәүләт сораулары» бүлегенә 
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1)Бюджетның чыгым өлешен 2019 елның 1 гыйнварына җирле бюджет 

акчалары исәбеннән 422 997 сумга арттыру сәбәпле, аларны бюджетның чыгым 

өлешен арттыруга юнәлдерергә: 

    1) 0104  «РФ Хөкүмәте функцияләнүе» бүлегендә 10000,00 сумга,  хуҗалык 

товарларын алырга; 

1)  0104 «РФ Хөкүмәте функцияләнүе» бүлегендә 71760,76 сумга, җитәкче 

урынбасарына премия түләргә; 

2) ) 0104  «РФ Хөкүмәте функцияләнүе» бүлегендә 21671,60 сум, җитәкче 

урынбасарына премия түләү фондына; 

3) 0104 «РФ Хөкүмәте функцияләнүе» бүлегендә 1118,85 сумны, 2019 елга 

каты көнкүреш калдыкларын чыгару буенча контракт төзүгә; 

4) 0104  «РФ Хөкүмәте функцияләнүе» бүлегендә 10000,00 сумны машина 

йөртүчегә рейс алды һәм рейстан соң күзәтү үткәрүгә; 

5) 0113   «Башка гомуамдәүләт сораулары» бүлегендә 68828,34 сумны,  

бухгалтерга премия түләүгә; 

6) 0113   «Башка гомуамдәүләт сораулары» бүлегендә  20786,30 сумны,   

бухгалтерга премия түләү фондына;   

7) 0113   «Башка гомуамдәүләт сораулары» бүлегендә  7 600,00 сумны, 

диспансеризациягә;  

8) 0113   «Башка гомуамдәүләт сораулары» бүлегендә 5 000,00 сумны, 

дәүләт символикасы атрибутикасын алу өчен; 

9) 0113   «Башка гомуамдәүләт сораулары» бүлегендә 51 000,00 сумны, 

чүп савытлары алу өчен; 

10) 0113   «Башка гомуамдәүләт сораулары» бүлегендә 10500,00 сумны 

44ФЗ буенча уку өчен 

11) 0801 «Мәдәният, кинематография һәм массакүләм мәгълүмат 

чаралары» бүлегендә 40 000,00 сумны, бәйрәмнәргә приз һәм бүләкләр алу 

өчен; 

12) 0310   «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү » бүлегендә   

10 00,00 сумны янгын сүндерү автомобиленә запас частьләр алу өчен  ; 

  13)0310   «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү » бүлегендә   

11 28 000,00 сумны янгын сүндерү автомобиле йөртүчесе белән килешү төзү 

өчен; 

12 0412 «Милли икътисадтагы башка сораулар» бүлегендә 26 850,00 

сумны җир участогына межевание үткәрү өчен; 

16) 0503 «Төзекләндерү» бүлегендә 12881,15сумны каты көнкүреш 

калдыклары чыгаруга килешү төзү өчен   

     17) 0503 «Төзекләндерү» бүлегендә 27000,00сумны урамнарны яктырту 

өчен   

 

  Бюджетның керем өлеше КБК 926 1 17 14030 10 0000 150 буенча 215000,0 

сумга арту сәбәпле, әлеге средстволарны бюджетның чыгым өлешенә 

юнәлдерергә: 

1) 0409 «Юл хуҗалыгы» бүлеге буенча 11000,0 сумны юлларны кардан 

чистарту өчен 

2) 0409 «Юл хуҗалыгы» бүлеге буенча 162500,0сумны юлларны тигезләү 



өчен 

3) 0310  «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» бүлеге буенча  3000,0 

сумны янгын сүндерү автомобиленә ягулык алу өчен 

4) 0310  «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» бүлеге буенча  14000,0 

сумны янгын сүндерү гидранты кую өчен 

5) 0503 «Төзекләндерү» бүлеге буенча 13500 сумны Аккүлдә чишмәне 

төзекләндерү өчен 

           6) 0503  «Төзекләндерү» бүлеге буенча 11000 сумны Михайловка 

авылында җирләү урыннарын карап тоту өчен 

 

Бюджетның чыгым өлешен 27775,0 сумга арттыруга бәйле рәвештә, аларны 

0409 «Юл хуҗалыгы» бүлеге буенча Ивановка авылында юлларны кардан 

чистартуга юнәлдерергә. 

  

3. 2019 елга бюджетның төп характеристикаларын билгеләргә: 

1) “Ивановка авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты керемнәренең 

гомуми күләмен 5 055 784,68 итеп 

  2) “Ивановка авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты чыгымнарының 

гомуми күләмен 5 506 556,68 

3) “Ивановка авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитын 

450 772,0 итеп 

 

4. “Мөэмин-Каратай авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты 

дефицитын финанслау чыганакларын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 1нче кушымта нигезендә. 

5. «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга 

керем күләмен әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә исәпкә алырга. 

6. Расларга ведомственную структурасына бюджеты чыгымнарын муниципаль 

берәмлеге «Ивановка авыл җирлеге»: 

- 2019 елга 5 нче кушымта нигезендә әлеге карарга. 

7. «Ивановка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

2019 елга әлеге карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә. 

        6. Әлеге карарны Ивановка 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. 

 

 

 

 



  

“Ивановка авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге башлыгы, 

Совет Рәисе          А.П. Бодряева 

                                                                                   

 

 

 

          


