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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мичурин авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендәге 36 

номерлы Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мичурин авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 елларның планлы 

чорына бюджеты турында карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Мичурин 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының «Мичурин авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

          Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мичурин авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 14 декабрендәге 36 

номерлы Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мичурин авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 елларның планлы 

чорына бюджеты турында карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

          Бюджетның керем өлешенең 92620245160100000150 КБК буенча   959318,35 

сумга артуы сәбәпле, шул исәптән 170923,68 сумны җирлек башлыгын матди 

кызыксындыруга; 7410 сумны янгын турында хәбәр иткечләр куюга; 152800 сумны 

Мичурин исемендәге поселокта каптаж ремонтлауга һәм су насосы алып куюга; 

219200 сумны Яңа Сережкинода балалар мәйданчыгын җиһазлауга; 56646 сумны 

баш бухгалтерга хезмәт хакын артыруга; 292500 сумны койма ремонтлауга; 15000 

сумны «Сабантуй» бәйрәменә; 3645 сумны диспансеризация үтүгә; 4910 сумны 

сайлау участокларына баннер ясауга; 35000 сумны җирлекләрнең транспорт 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын эшләү өчен; 1283,67 сумны 

муниципаль хезмәткәр сәламәтлегенә зыян килгән очракта мәҗбүри дәүләт 

иминиятен гамәлгә ашыру өчен.   

              Шулай ук, бюджетның керем өлешенең 92611714030100000150 КБК буенча 

93000  сумга гражданнарның үзара салым средстволарына артуы сәбәпле, шул 

исәптән: 38200 сумны Мичурин исемендәге поселокта каптаж ремонтлауга һәм су 

насосы алып куюга; 54800 сумны Яңа Сережкинода балалар мәйданчыгын 

җиһазлауга. 

Бюджетның керем өлеше артуга бәйле рәвештә, әлеге суммаларны бюджетның 

чыгым өлешен арттыруга юнәлдерергә, шул исәптән:      



        0102 «Россия Федерациясе субъектының һәм җирле үзидарә органнарының иң 

югары вазыйфаи заты функцияләшүе» бүлеге буенча 170923,68 сум;  

             0113 «башка гомумдәүләт сораулары» 667984,67 сумны; 

             0310 «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» 7410 сумны;  

             0502 «Коммуналь хуҗалык» 191000 сумны;  

             0801 «Мәдәният» 15000 сум күләмендә.  

               

              Бюджетның чыгым өлешен 2019 елның 1 гыйнварына җирле бюджет 

акчалары калдыгы хисабына өстәмә кабул ителгән чыгымнар суммасына 140367 сум 

күләмендә арттыру зарурлыгы белән бәйле рәвештә, шул исәптән: 0104 бүлеге 

буенча 72038 сум күләмендә (әйдәп баручы белгечкә премия түләү өчен); 

0113бүлеге буенча 68329 сумны (52329 сумны баш бухгалтерга премия түләү өчен, 

16000 сумны генератор алу өчен) .  

 

           1.  1 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

            2019 елга бюджетның төп характеристикаларын бәян итәргә:  

1) «Мичурин авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең гомуми 

күләмен 5335118,35 сум итеп; 

2) «Мичурин авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының 

гомуми күләмен 5475485,35 сум итеп; 

3) «Мичурин авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефицитының чик 

күләмен 140367 сум итеп.  

             

            2. 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

      «Мичурин авыл җирлеге»муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 1 кушымта 1 таблица  нигезендә; 

            3. 8 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

            «Мичурин авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга 

керем күләмен исәпкә алырга, әлеге карарның 2 нче таблицасы 2 нче кушымта 

нигезендә. 

            4. 10 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

    «Мичурин авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының 

ведомство структурасын расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга 5 нче кушымта  1 нче таблица нигезендә.             

 

         5. 11 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Мичурин авыл җирлеге” бюджет ассигнованиеләрен бюджет чыгымнары 

классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

- 2019 елга әлеге карарга  6 нчы кушымта 1 нче таблица нигезендә.  

6. Әлеге карарны Мичурин поселогы,  Советская ур., 26-административ бина,  

Советская, 28-СДК ; Яңа Сережкино, Центральная ур., 9-СДК, Центральная, 15-

мәктәп адреслары буенча урнашкан мәгълүмат стендларында урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә, Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында “Авыл 

җирлекләре” бүлегендә (http://leninogorsk.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы 

рәсми мәгълүмат порталында  (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга. 

 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/


              7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
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