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Карар проекты буенча гавами тыңлауларны билгеләү турында 

Поспелово авыл җирлегенең бюджеты турында 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы  

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль закон, Поспелово авыл җирлеге Уставы, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы, Поспелово авыл җирлеге Советы таләпләре нигезендә 

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Поспелово авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына 

бюджеты турында» гы Карары проектын беренче укылышта кабул итәргә. 

 

2. «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлегенең 2020 нче елга һәм 2021, 2022 нче елларның планлы чорына бюджеты 

турында»Поспелово авыл җирлеге Советы Карары проектын гавами тыңлауларга 

чыгарырга. 

3. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга 

һәм 2019 елның «18» ноябрендә җирлекнең мәгълүмат стендында элү юлы белән 

халыкка хәбәр итәргә: 

- Поспелово авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Поспелово авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 

елларның планлы чорына бюджеты турында«гы карары проекты, № 1 кушымта 

нигезендә; 

- Поспелово авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Поспелово авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 

елларның планлы чорына бюджеты турында» гы карары проекты буенча 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу һәм, № 2 кушымта нигезендә, фикер 

алышуда гражданнарның катнашуы тәртибе. 

 



4. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл 

җирлегенең «2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына бюджеты 

турында» гы карар проекты буенча ачык тыңлаулар 2019 елның 28 ноябрендә 14:00 

сәгатьтә Поспелово КФҮндә түбәндәге адрес буенча узачак: Татарстан 

Республикасы, Алабуга муниципаль районы, Поспелово ав., Набережная ур., 31 

 

5. Поспелово авыл җирлеге башкарма комитеты халык алдында 

тыңлауларны әзерләү һәм үткәрү буенча комиссия белән берлектә халык алдында 

тыңлаулар үткәрүне тәэмин итәргә, күрсәтелгән карар проекты буенча 

гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итәргә һәм исәпкә алырга тиеш. 

 

 

 

 

 

        Рәис                                                       А. Р. Портнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 1 

Совет карарына 

Поспелово 

авыл җирлеге башлыгы 

2019 елның» 18 " ноябре, № 187 

 

  

Карар проекты 

Поспелово авыл җирлеге советы утырышы  

Поспелово авыл җирлегенең бюджеты турында 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы  

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына 

 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл 

җирлеге Уставы һәм " Поспелово авыл җирлегендә бюджет процессы турында» 

Нигезләмә нигезендә Поспелово авыл җирлеге Советы 

 

 

Карар: 

 

 Статья 1.  

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Поспелово авыл җирлеге бюджетының 

төп характеристикаларын (алга таба - җирлек бюджетын) раслау турында" 2020 ел, 

: 

1) җирлек бюджеты кеременең фаразланган гомуми күләме-3 441,2 мең 

сум; 

2) җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 3 441,2 мең сум 

тәшкил итә; 

3) җирлек бюджеты дефициты-0 мең сум. 

 

2. 2021 һәм 2022 елга җирлек бюджетының төп характеристикаларын раслау: 

1) 2021 елга җирлек бюджеты кеременең фаразланган гомуми күләме 3 

570,7 мең сум һәм 2022 елга 3 676,4 мең сум күләмендә булыр дип фаразлана; 

2) 2021 елга җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 3 570,7 мең 

сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар-87,0 мең сум, 

2022 елга 3 676,4 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 

чыгымнар-179,1 мең сум күләмендә.;  

3) 2021 елга җирлек бюджеты дефициты-0 мең сум, 2022 елга 0 мең сум. 

 

3. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджеты кытлыгын 

финанслау чыганакларын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга. 
 



 

 Статья 2  

1. 2021 елның 1 гыйнварына кадәр расларга: 

1) җирлекнең муниципаль эчке бурычының иң югары чиге нульгә тигез, шул 

исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләре буенча иң югары чиге Россия 

Федерациясе валютасында нульгә әһәмияткә ия; 

2) җирлекнең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульгә тигез, 

шул исәптән җирлекнең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульгә 

туры килә. 

2. 2022 елның 1 гыйнварына булган мәгълүматлар буенча расларга: 

1) җирлекнең муниципаль эчке бурычының иң югары чиге нульгә тигез, шул 

исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләре буенча иң югары чиге Россия 

Федерациясе валютасында нульгә әһәмияткә ия; 

2) җирлекнең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульгә тигез, 

шул исәптән җирлекнең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульгә 

туры килә. 

3. 2023 елның 1 гыйнварына кадәр расларга: 

1) җирлекнең муниципаль эчке бурычының иң югары чиге нульгә тигез, шул 

исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләре буенча иң югары чиге Россия 

Федерациясе валютасында нульгә әһәмияткә ия; 

2) җирлекнең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульгә тигез, 

шул исәптән җирлекнең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульгә 

туры килә. 

4. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджеты кытлыгын 

финанслау чыганаклары хисабына мөмкин булган гарантия очраклары буенча 

җирлекнең муниципаль гарантияләрен үтәүгә каралган бюджет 

ассигнованиеләренең гомуми күләмен нуль дәрәҗәдә расларга.  

5. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджетының 

муниципаль бурычының иң чик күләмен билгеләү нульгә калдырылмаган. 
 

 Статья 3. 

Җирлек бюджетында 2020 елга һәм 2021, 2022 елларның план чорына җирлек 

бюджетының фаразланган керем күләмен исәпкә алырга, әлеге карарның 2 нче 

кушымтасы нигезендә. 
 

4 Статья 

1. Әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә җирлек бюджеты 

керемнәренең Баш администраторлары исемлеген расларга. 

2. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә 

расларга. 
 



 Статья 5  

1. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарның 5 нче кушымтасы 

нигезендә расларга. 

2. Җирлек бюджетының бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарның 6 нчы 

кушымтасы нигезендә 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет 

чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре бүлекләре, бүлекчәләре, 

максатчан статьялары (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программага 

карамаган юнәлешләре), төркемнәре буенча бүлүне расларга. 

3. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет ассигнованиеләрен 

әлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендә максатчан статьялар (муниципаль 

программалар һәм эшчәнлекнең программасыз юнәлешләре), чыгымнар төрләре 

төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре буенча бүлүне расларга. 

4. 2020 елга гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә-0 мең сум, 2021 елга-0 мең 

сум һәм 2022 елга 0 мең сум күләмендә бюджет ассигнованиеләренең гомуми 

күләмен расларга. 

 

 Статья 6. 

1. Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44
10

 статьясы нигезендә 

2020 елда һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына җирлекләр бюджетларыннан 

Татарстан Республикасы бюджетына күчерелергә тиешле бюджетара субсидияләр 

күләмен әлеге карарның 8 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

 

 Статья 7.  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итүгә муниципаль учреждениене карап тоту буенча чыгым 

йөкләмәләрен үтәүгә җирлек бюджетыннан Алабуга муниципаль районы 

бюджетына тапшырыла торган бюджетара трансфертларның күләмен раслау 

турында" 2007 ел, 30 нчы июль, 346 нчы номерлы карары: 

2020 елга 1 450,0 мең сум күләмендә акча каралган; 

2021 елга 1 500,0 мең сум күләмендә; 

2022 елга 1 550,0 мең сум күләмендә. 

 

 Статья 8. 

Җирлек бюджетында бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияне исәпкә 

алырга:  

- 2020 елга 108,1 мең сум күләмендә;, 

- 2021 елга 181,9 мең сум күләмендә;, 

- 2022 елга 217,6 мең сум күләмендә.  
 

 



 Статья 9. 

Җирлек бюджетында хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка 

ашыру өчен субвенцияне исәпкә алырга: 

- 2020 елга 92,1 мең сум күләмендә;, 

- 2021 елга 92,2 мең сум күләмендә;, 

- 2022 елга 93,7 мең сум күләмендә.  

 

Статья 10 . 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнары 2020 елда һәм 2021, 2022 еллар план чорында 

муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә органнары һәм муниципаль 

казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар 

кабул итәргә хокуклы түгел. 

 

 Статья 11. 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Поспелово авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча 

аерым функцияләрне гамәлгә ашыралар. 

 

 Статья 12. 

2020 елның 1 гыйнварына җирлек бюджеты акчалары Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районының Поспелово авыл җирлеге исеменнән 2020 елда 

әлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендә Товарлар белән тәэмин 

итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль контрактлар төзүгә 

файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләренең калдыгы суммасыннан артмаган 

күләмдә 2020 елда Поспелово авыл җирлеге тарафыннан тиешле карар кабул 

ителгән очракта, әлеге максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга 

җибәрелә. 
 

 

 Статья 13. 

Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм массакүләм 

мәгълүмат чараларында рәсми басылып чыгарга тиеш. 

 

 

 

Рәис                        А. Р. Портнов 

 

 



 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Кушымта № 2 

Совет карарына 

Поспелово 
 авыл җирлеге башлыгы 

2018 елның «18» ноябре, № 187 

 

 

 

Тәртип 

карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу 

"Поспелово авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты турында"»  

һәм аның турында фикер алышуда гражданнарның катнашуы  

 

1. "Поспелово авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты турында» гы карар 

проектына тәкъдимнәр Поспелово авыл җирлеге советына түбәндәге адрес буенча 

кертелә: Поспелово авылы, Трудовая ур., 2 йорт, яки факс буенча 7-63-45 язма 

рәвештә, кушып бирелә торган үрнәк нигезендә, төзәтмәләр таблицасы рәвешендә: 

 
№ 

п/п 

Фикер алышуга 

чыгарылган 

мәсьәләләр  

№  

Киңәшләр 

Тәкъдим 

һәм 

экспертларның 

рекомендацияләре, 

аларны кертү 

датасы  

Тәкъдим 

кертелгән 

(хупланган) 

Карау 

нәтиҗәләре 

эш 

1. Формулировка 

эш 

1.1. Сүзләр 

киңәшләр 

тәкъдим 

 

Ф. И. О. 

эксперт 

(оешманың 

исеме) 

 

 

2. Тәкъдимнәр эш көннәрендә 8дән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә    

2019 елның 26 ноябренә кадәр 

 

3. Халык алдында тыңлауларда катнашу өчен гаризалар түбәндәге адрес 

буенча бирелә:: Поспелово авылы, Трудовая урамы, 2 йорт, шәхсән яки почта 

адресы буенча «гавами тыңлаулар " конвертында тамга белән), шулай ук 7-63-45 

факсы буенча . 

Гаризалар эш көннәрендә 8 дән 17 сәгатькә кадәр, халык тыңлауларын үткәрү 

датасына кадәр ике көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

 

4. Гражданнарның тәкъдимнәре Поспелово авыл җирлеге башкарма 

комитеты хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә һәм карау өчен халык алдында 

тыңлауларны әзерләү һәм үткәрү комиссиясенә тапшырыла. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 


