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Керкәле 

 

              № 23  

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Керкәле авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул 

ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Керкәле 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм планлы 2020 һәм 2021 

еллар чорына бюджеты турында» 36нчы номерлы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

                                                                          

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының “Керкәле авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Керкәле авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Керкәле авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендә кабул 

ителгән «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Керкәле 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм планлы 2020 һәм 2021 

еллар чорына бюджеты турында» 36нчы номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

Керем өлешенең 593 349,08 сумга ачыклануы сәбәпле, шул исәптән:  

-  КБК 926 202 45160 10 0000 150  буенча 543 349,08 сумга һәм аны 

бүлекчәләрнең чыгым өлешенә юнәлдерергә:  

0100 «Гомумдәүләт чыгымнары» 239209,08 сумга, 

0409 «Юл хуҗалыгы» 48 400 сумга, 

0412 «Милли икътисад» 35 600,00 сумга, 

0310 «Милли куркынычсызлык» 10 140,00 сумга, 

0502  «ЖКХ» 200 000,00 сумга, 

0801 «Мәдәният» 10 000,00 сумга,         

-  КБК 926 117 14030 10 0000 150  буенча 50000,00 сумны  0502 «ТКХ буенча 

чаралар» бүлекчәнең чыгым өлешен арттыруга юнәлдерергә. 

01.01.2019 елга баланс буенча 5926,91 сумны бюдңетның чыгым өлешләрен 

арттыруга, бүлекчәләр буенча: 
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0100 «Гомумдәүләт чыгымнары» 1975,64 сумга, 

0503 «төзекләндерү» 3951,27 сумга, 

2019 елның 1 гыйнварына гражданнарның үзара салым акчалары балансы 

буенча калганны «Юл хуҗалыгы”0409 бүлеге буенча бюджетның чыгым 

өлешенә җибәрергә  

1.1 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

1.2 2019 ел бюджетының төп характеристикаларын расларга: 

1) “Керкәле авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты керемнәренең 

гомуми күләмен 3 475 949,08сум итеп; 

2) “Керкәле авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты чыгымнарының 

гомуми күләмен 3 493 975,99сум итеп. 

3) “Керкәле авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитының чик 

күләмен 18 026,91 сум итеп. 

 2. 3 нче частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Керкәле авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге  бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларын расларга, 2019 елга әлеге карарга 1нче кушымта 

нигезендә. 

3. 8 нче частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Керкәле авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга керем 

күләмен әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә исәпкә алырга. 

 

4. 10 нчы частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Каркалинское сельское поселение» согласно приложению  5  к 

настоящему Решению .  

5. 10 нчы частьны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Керкәле авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының 

ведомство структурасын расларга әлеге карарга 6нчы кушымта нигезендә 

расларга. 

6. Әлеге карарны Керкәле 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. 

 

 

 

 

  

“Керкәле авыл җирлеге”  муниципаль     Г.Х.Шириязданова 



берәмлеге башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                      

 

 

 

  

 


