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2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар 

план чорына Татарстан 

Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы бюджеты 

турында 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ: 

  

1 нче статьяда   

1. 2020 елга Менделеевск муниципаль районы бюджетының төп 

характеристикаларын беренче укылышта расларга: 

1) Менделеевск муниципаль районы бюджетының фаразланган гомуми керем 

күләме 704 849,54 мең сум күләмендә; 

2) Менделеевск муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 

704 849,54 мең сум күләмендә.; 

3) Менделеевск муниципаль районының бюджет дефициты 0 мең сум.  

2. Менделеевск муниципаль районы бюджетының 2021 һәм 2022 елга төп 

характеристикаларын беренче укылышта расларга: 

1) фаразланган гомуми керемнәр күләме Менделеевск муниципаль районы 

бюджеты: 

- 2021 елга 711 092,35 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 718 540,87 мең сум күләмендә; 

2) Менделеевск муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми күләме: 

 - 2021 елга 711 092,35 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар-11 639,03 мең сум күләмендә.; 

 - 2022 елга 718 540,87 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар 23 607,32 мең сум күләмендә.; 

3) Менделеевск муниципаль районы бюджеты кытлыгы 2021 елга 0 мең сум 

күләмендә; 

Менделеевск муниципаль районының 2022 елга бюджет дефициты 0 мең сум 

күләмендә; 

3.Менделеевск муниципаль районының 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның 

план чорына бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын, әлеге карарның 1 нче 

кушымтасы нигезендә, расларга. 

 



 

2 нче статьяда 

1. 2021 елның 1 гыйнварына Менделеевск муниципаль районының бурыч 

йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум күләмендә 

расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә.  

2. 2022 елның 1 гыйнварына Менделеевск муниципаль районының бурыч 

йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум күләмендә 

расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә.  

3. 2023 елның 1 гыйнварына Менделеевск муниципаль районының бурыч 

йөкләмәләре буенча Эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум күләмендә 

расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә.  

4. Расларга муниципаль бурычның иң чик күләме Менделеевск муниципаль 

районы: 

2020 елда-0 мең сум күләмендә; 

2021 елда-0 мең сум күләмендә; 

2022 елда-0 мең сум күләмендә; 

 

3 нче статьяда  

Менделеевск муниципаль районы бюджетында 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар 

план чорына фаразланган керем күләмен исәпкә алырга, әлеге карарның 2 нче 

кушымтасы нигезендә. 

 

4 нче статьяда 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 статьясындагы 2 пункты 

нигезендә 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Менделеевск муниципаль 

районының бюджет системасы бюджетлары арасында бүлү нормативларын раслау 

әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә. 

 

5 нче статьяда 

2020 елда һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы чорында Менделеевск 

муниципаль районы муниципаль унитар предприятиеләре табышының 2018, 2019, 

2020 еллар йомгаклары буенча салымнар һәм башка мәҗбүри түләүләр түләгәннән 

соң калган өлешен Менделеевск муниципаль районы бюджетына күчерү 2019, 2020 

һәм 2021 елларның 1 июленә кадәр 2019, 2020 һәм 2021 еллар нәтиҗәләре буенча 

чиста табышның 30% күләмендә башкарыла дип билгеләргә. 

 

6 нчы статьяда  

1. Менделеевск муниципаль районы бюджеты керемнәренең баш 

администраторлары исемлеген беренче укылышта әлеге карарга 4 нче кушымта 

нигезендә расларга. 

2. Менделеевск муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларының баш администраторлары исемлеген беренче укылышта әлеге 

карарга 5 нче кушымта нигезендә расларга. 

 

7 нче статьяда 

1. Беренче укылышта 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджет 

ассигнованиеләрен әлеге карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә 2020 елга һәм план 



 

чорына бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 

максатчан статьялары, төркемнәре буенча бүлүне расларга. 

2. Менделеевск муниципаль районы чыгымнарының ведомство структурасын 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына беренче укылышта әлеге Решениегә 

7 нче кушымта нигезендә расларга. 

3. «2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджетларның чыгымнары 

классификациясенең максатчан статьялары (Менделеевск муниципаль районының 

дәүләт һәм муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең программасыз 

юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен әлеге карарның 8 нче кушымтасы нигезендә беренче укылышта 

расларга тиеш. 

 

4. Гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә юнәлдерелгән бюджет 

ассигнованиеләренең гомуми күләмен беренче укылышта расларга: 

- 2020 елга 8 837 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 8 837 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 8 837 мең сум күләмендә; 

 

8 нче статьяда 

Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр күләмен беренче 

укылышта әлеге карарның 9 нчы кушымтасы нигезендә расларга: 

- 2020 елга 10 647,1 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 9 786,49 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 10 151,89 мең сум күләмендә; 

 

9 нчы статьяда  

Беренче укылышта әлеге карарның 10 нчы кушымтасы нигезендә бүленеп хәрби 

комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә 

ашыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен җирлекләр бюджетларына субвенцияләр 

күләмен расларга (статья исеме 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы законы редакциясендә): 

- 2020 елга 1 289,0 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 1 290,9 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 1 311,1 мең сум күләмендә; 

 

10 нчы статьяда 

1.Менделеевск муниципаль районы бюджетында төзелгән килешүләр нигезендә 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру 

өчен җирлекләр бюджетларыннан тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

күләмен (торак фондны капиталь ремонтлау, тышкы муниципаль финанс контроле) 

әлеге карарның 11 нче кушымтасы нигезендә бүлеп расларга. 

 

2.Тиешле җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына җирлекләр бюджетларында 

әлеге статьяда күрсәтелгән башка бюджетара трансфертларны күздә тотарга, ай саен 

Менделеевск муниципаль районы бюджетына тигез өлешләр күчерүне тәэмин итәргә. 



 

11 нче статьяда 

1.Менделеевск муниципаль районы бюджетында беренче укылышта Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 142.5 статьясы нигезендә, әлеге карарның 12 нче 

кушымтасы нигезендә мәгариф учреждениеләрен тотуга чыгым йөкләмәләрен 

финанслашуга җирлекләр бюджетларыннан күчерелә торган башка бюджетара 

трансфертлар күләмен расларга.: 

- 2020 елга 40 095,34 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 38 358,83 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 40 241,33 мең сум күләмендә; 

 

2.Тиешле җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына җирлекләр бюджетларында 

әлеге статьяда күрсәтелгән башка бюджетара трансфертларны күздә тотарга, ай саен 

Менделеевск муниципаль районы бюджетына тигез өлешләр күчерүне тәэмин итәргә. 

 

12 нче статьяда 

Менделеевск муниципаль районы бюджетында әлеге карарның 13 нче 

кушымтасы нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан алына торган 

бюджетара трансфертларның күләмен раслау турында: 

- 2020 елга 352 745,40 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 363 749,32 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 356 556,74 мең сум күләмендә; 

 

13 нче статьяда 

Расларга күләме Юл фонды бюджет ассигнованиеләрен Менделеевск 

муниципаль районы: 

- 2020 елга 8 200 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 9 200 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 9 700 мең сум күләмендә; 

һәм аларны Менделеевск муниципаль районының гомуми файдаланудагы 

юлларында 2020, 2021 һәм 2022 елларга юл эшләре программасы чараларын гамәлгә 

ашыруга җибәрергә. 

 

14 нче статьяда 

1. Менделеевск муниципаль районы Башкарма Комитеты 2020 елда һәм 2021, 

2022 еллар план чорында муниципаль хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсе 

учреждениеләре һәм башка оешмалар хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган 

карарлар, шулай ук аларны тотуга чыгымнарны кабул итәргә хокуклы түгел. 

2. Җирле үзидарә органнарына 2020 елда һәм 2021, 2022 еллар план чорында 

муниципаль хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсе учреждениеләре һәм башка оешмалар 

хезмәткәрләре санын арттыруга китерүче карарларны кабул итмәскә тәкъдим итәргә.

  

 

15 нче статьяда  

Менделеевск муниципаль районы бюджеты акчаларының калдыклары, 2019 елда 

әлеге контрактлар шартлары нигезендә түләнергә тиешле товарлар белән тәэмин 

итүгә, эшләр башкаруга, хезмәт күрсәтүләргә Менделеевск муниципаль районы 

исеменнән төзелгән муниципаль контрактларның суммасыннан файдаланылмаган 



 

бюджет ассигнованиеләренең калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә, 2020 елда 

әлеге максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга Менделеевск 

муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул ителгән 

очракта җибәрелә. 

Менделеевск муниципаль районы бюджетын үтәгәндә әлеге карар белән 

расланган керемнәрдән артык фактта алынган субсидияләр һәм субвенцияләр, әлеге 

карарга үзгәрешләр кертмичә генә, җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр кертмичә, 

субсидияләр һәм субвенцияләр бирү максатларына чыгымнарны арттыруга җибәрелә. 

 

16 нчы статьяда 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Менделеевск муниципаль районы бюджеты үтәлеше 

буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыралар.  

 

17 нчы статьяда 

Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

www.mendeleevsk.tatar.ru «Норматив документлар» бүлегендә, htpp://pravo.tatarstan.ru 

урнаштырырга. 

 

18 нчы статьяда 

Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

 

 

 

Совет Рәисе         Чершинцев В.С.  

 

 

 

 


