
Республика Татарстан 

 

Совет Менделеевского 

муниципального района 

 

Татарстан Республикасы 

 

Менделеевск муниципаль 

районы Советы 

 

    РЕШЕНИЕ КАРАР 

 

   19.11.2019 Менделеевск ш.         № 223 

 

«2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына 

Менделеевск муниципаль районы бюджеты 

турында» 2018 елның 17 декабрендәге 173 

номерлы Менделеевск муниципаль районы 

Советы карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР 

ИТТЕ: 

 

Менделеевск муниципаль районы Советының «2019 елга һәм 2020 һәм 2021 

еллар план чорына Менделеевск муниципаль районы бюджеты турында» 2018 

елның 17 декабрендәге 173 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. В статье 1: 

1 п.п.1 пунктында «700 463,12» санын «715 049,73» санына алмаштырырга; 

1 п.п.2 пунктында «727 338,58» санын «755 587,68» санына алмаштырырга;  

1 п.п.3 пунктында «26 875,46» санын «40 537,95» санына алмаштырырга; 

«2019 елга Менделеевск муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары» 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә; 

2. В статье 3: 

«2019 елга Менделеевск муниципаль районы бюджеты керемнәренең 

фаразлана торган күләмнәрен» 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә; 

3. В статье 7: 

6 нчы кушымта «Россия Федерациясе чыгымнарының 2019 елга функциональ 

классификациясе бүлекләре һәм бүлекчәләре, чыгымнарның максатчан 

статьялары, чыгымнар төрләре буенча җирле бюджет чыгымнарын бүлү» 

кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә; 

«Менделеевск муниципаль районы бюджеты чыгымнарының Ведомство 

структурасы» 7 нче кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә; 

«максатчан маддәләр буенча бюджет ассигнованиеләрен урнаштыру» 8 нче 

кушымта 

(Менделеевск муниципаль районының дәүләт һәм муниципаль 

программаларына һәм эшчәнлекнең программалы булмаган юнәлешләренә), 

чыгымнар төрләре төркемнәренә, бүлекләргә, бүлекчәләргә, бүлекчәләргә, 2019 

елга Менделеевск муниципаль районы бюджеты чыгымнары классификациясе 

бүлекчәләренә» яңа редакциядә бәян итәргә; 

4. 12 статьяда «369 990,02» санын «392 920,42» санына алмаштырырга, 

«2019 елга Татарстан Республикасы бюджетыннан алына торган бюджетара 

трансфертлар» 13 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә; 



5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында 

htpp://pravo.tatarstan.ru «Менделеевск муниципаль районы» бүлегендә һәм рәсми 

сайтта www.mendeleevsk.tatarstan.ru урнаштырырга. 

6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль 

район Советының Финанс-бюджет мәсьәләләре буенча Даими комитетына 

йөкләргә. 

 

Совет Рәисе        Чершинцев В.С. 

 

 

 


