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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

 районы Рангазар авыл җирлегенең 2020 елга 

 һәм 2021, 2022 еллар планлы чорына бюджеты турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 

статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 

«Рангазар авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы «Рангазар авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Советы карар итте: 

1 статья   

1. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджетының 2020 елга төп 

характеристикаларын расларга: 

1) Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджет керемнәренең 

фаразлана торган гомуми күләме 5180,0 мең сум; 

2) Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының 

гомуми күләме 5180,0 мең сум; 

3) Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджет дефициты 0,0 мең 

сум күләмендә. 

2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге 

бюджетының 2021 елга һәм 2022 елга төп характеристикаларын расларга: 

1) Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлегенең 2021 елга бюджет 

керемнәренең гомуми күләме 5146,0 мең сум һәм 2022 елга 5168,8 мең сум булыр 

дип фаразлана; 

2) 2021 елга Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме 5146,0 мең сум, шул исәптән 130 мең сум шартлы 

рәвештә расланган чыгымнар һәм 2022 елга 5168,8 мең сум күләмендә, шул исәптән 

260 мең сум шартлы рәвештә расланган чыгымнар; 



3) Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджеты дефициты 2021 

елга 0,0 мең сум һәм 2022 елга 0,0 мең сум күләмендә. 

3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджет кытлыгын 

финанслау чыганакларын әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга.  

2 статья  

1. 2021 нче елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең сум күләмендә, шул 

исәптән Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлегенең муниципаль 

гарантияләре буенча бурычның иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

2. 2022 нче елның 1 нче гыйнварына Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең сум күләмендә, шул 

исәптән Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлегенең муниципаль 

гарантияләре буенча бурычның иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

3. 2023 нче елның 1 нче гыйнварына Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең сум күләмендә, шул 

исәптән Сарман муниципаль районы Рангазар җирлегенең муниципаль гарантияләре 

буенча бурычның иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

 4. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлегенең 2020 елга муниципаль 

бурычының иң чик күләмен 0,0 мең сум күләмендә, 2021 елга 0,0 мең сум 

күләмендә, 2022 елга 0,0 мең сум күләмендә билгеләргә. 

3 статья 

Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджетында 2020 елга һәм 

2021 һәм 2022 еллар план чорына Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлегенең бюджетының фаразланган керемнәре күләмен әлеге карарга 2 нче 

кушымта нигезендә исәпкә алырга. 

4 статья 

1. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджеты керемнәренең 

баш администраторлары исемлеген әлеге карарның 3 нче кушымта нигезендә 

расларга. 

2. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджеты кытлыгын 

финанслау чыганакларының баш администраторлары исемлеген әлеге карарның 4 

нче кушымта нигезендә расларга. 

5 статья 

1. Сарман муниципаль районының Рангазар авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 

һәм 2022 еллар план чорына бюджет чыгымнарының ведомство структурасын әлеге 

карарның 5 нче кушымта нигезендә расларга.  



2. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджетының бюджет 

ассигнованиеләрен әлеге карарга 6 нчы кушымта нигезендә Сарман муниципаль 

районы Рангазар авыл җирлеге муниципаль программалары, бүлекчәләре, максатчан 

статьялары (эшчәнлек программасы һәм программаның программалаштырылмаган 

юнәлешләре), 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 ел план чорына бюджет чыгымнары 

классификациясенең чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне расларга. 

3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге 

бюджетының бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 ел план чорына бюджет чыгымнары 

классификациясенең максатчан статьялары (Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең программа булмаган 

юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекчәләре буенча бүлүне расларга. 

4. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджетының 2020 елга 

ачык норматив йөкләмәләрне үтәүгә юнәлдерелгән бюджет ассигнованиеләренең 

гомуми күләмен 0,0 мең сум күләмендә, 2021 елга 0,0 мең сум күләмендә, 2022 елга 

0,0 мең сум күләмендә расларга.  

6 статья 

1. Җирлек халкын ял итүне оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәтләре белән 

тәэмин итү буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен 

гамәлгә ашыруга Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджетыннан 

Сарман муниципаль районы бюджетына 2020 елда 1885,0 мең сум, 2021 елда 1985,1 

мең сум, 2022 елда 2034,2 мең сум күләмендә күчерелергә тиешле башка бюджетара 

трансфертлар күләмендә расларга. 

2. 2020 елда әлеге статьяда каралган Рангазар җирлеге бюджетыннан субсидияләр 

ай саен тигез өлешләр белән башкарыла дип билгеләргә  

7 статья 

Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге бюджетында Сарман 

муниципаль районы бюджетыннан алына торган средстволарны исәпкә алырга: 

1) авыл җирлекләре бюджетларына 2020елга бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 

167,7 мең сум, 2021 елга 133,2 мең сум, 2022 елга 151,4 мең сум күләмендә 

дотацияләр. 

2) 2020 елга хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 

гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына 92,1 мең сум күләмендә субвенция, 2021 

елга 92,2 мең сум күләмендә, 2022 елга 93,7 мең сум күләмендә.». 

8 статья 



 Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге җирле үзидарә органнары 

2020 елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә органнары һәм 

 


