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КАРАР ИТТЕ: 

1 статья   

1. Зәй муниципаль районы Сармашбаш  авыл җирлеге бюджетының 2020 

елга төп характеристикаларын расларга: 

1) Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетының 

фаразланучы гомуми керем күләме3179,1 мең сум күләмендә; 

2) Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетының 

гомуми чыгымнары күләме 3179,1 мең сум.; 

3) Зәй муниципаль районы Сармашбаш  авыл җирлеге бюджеты 

дефициты 0 мең сум. 

2. Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетының 2021 

елга һәм 2022 елга төп характеристикаларын расларга: 

1) Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлегенең 2021 елга 

фаразланган кеременең гомуми күләме 3194,9 мең сум һәм 2022 елга 3212,6 мең 

сум күләмендә.; 

2) Зәй муниципаль районы Сармашбаш  авыл җирлеге бюджетының 2021 

елга чыгымнар күләме 3194,9 мең сумм, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар-79,9 мең сум һәм 2022 елга 3212,6 мең сум күләмендә, 

шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар-160,6 мең сум.; 

3) Зәй муниципаль районы Сармашбаш  авыл җирлеге бюджетының 2021 

елга 0 мең сумга һәм 2022 елга 0 мең сумга дефициты бар. 

3. Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлегенең 2020 елга һәм 

2021, 2022 еллар план чорына бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын 

әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

 

2 статья  

1. 2021 елның 1 гыйнварына Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл 

җирлегенең эчке муниципаль бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә 

расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча эчке бурычның югары 

чиген 0 мең сум күләмендә. 



 

2. 2022 елның 1 гыйнварына Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл 

җирлегенең эчке муниципаль бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә 

расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча эчке бурычның югары 

чиген 0 мең сум күләмендә расларга. 

3. 2023 елның 1 гыйнварына Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл 

җирлегенең эчке муниципаль бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә, 

шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча эчке бурычның югары чиген 0 

мең сум күләмендә расларга. 

3 статья  

Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетында Зәй 

муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетының 2020 елга һәм 

2021 һәм 2022 елларның планлы чорына фаразланган керем күләмен әлеге 

карарның 2 нче кушымтасы нигезендә исәпкә алырга. 

4 статья  

1. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл 

җирлеге бюджеты керемнәренең баш администраторлары исемлеген әлеге 

карарның 3 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл 

җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә 

расларга. 

5 статья  

1. Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетының 2020 

елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына чыгымнарның ведомство структурасын 

әлеге карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

2. Бюджет ассигнованиеләрен 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план 

чорына бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 

максатчан статьялары, төркемнәре буенча бүлүне әлеге карарның 6 нчы 

кушымтасы нигезендә расларга. 

3. Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетының 2020 

нче елга гавами норматив йөкләмәләрне үтәү өчен 0 мең сум, 2021 елга 0 мең 

сум, 2022 елга 0 мең сум күләмендә бюджет ассигнованиеләренең гомуми 

күләмен расларга. 

6 статья  

1. Зәй муниципаль районы Сармашбаш  авыл җирлеге бюджетыннан Зәй 

муниципаль районы бюджетына җибәрелә торган бюджет ассигнованиеләрен 

Сармашбаш авыл җирлегендә яшәүчеләрне мәдәният учреждениеләре 

хезмәтләре белән тәэмин итү һәм ялны оештыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

өчен килешү нигезендә 2020 елга 1220,2  мең сум, 2021 елга 1227,4 мең сум, 

2022 елга 1234,7 мең сум күләмендә расларга. 

2. 2020-2022 елларда әлеге статьяда каралган бюджетара трансфертларны 

Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетыннан Зәй 

муниципаль районы бюджетына  ай саен тигез өлешләр белән күчерү  турында 

билгеләргә.  

7 статья  

Зәй муниципаль районы Сармашбаш авыл җирлеге бюджетында 2020 

елда җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә Зәй муниципаль 




































