
                                                                                                      

 

 
 

 

 
 

 

 

ОКПО 93068309 ОГРН 1021601312215 ИНН/КПП 1636001259/163601001 

Решение                                                             Карар 

 

№ 33                             2019 ел 12 декабре 

 

 

                                                                                                                                 

                          “ Татарстан Республикасы Сарман  муниципаль районы    

                       Иске Кәшер авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021,2022 еллар 

                                        план чорына бюджеты турында» 

 

   Россия Федерациясенен жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары 

турында 2003 елнын 06 октябре 131-ФЗ номерлы Федераль Законнын 14 нче 

статьясы нигезендэ, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Иске Кэшер авыл жирлеге муниципаль берэмлек Уставына таянып,   

Татарстан Республикасы Сарман  муниципаль районы   Иске Кәшер авыл 

җирлеге муниципаль берэмлек карар итте: 

1 Статья 1.   

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 2020 елга төп 

характеристикаларын раслау турында" 2006 ел, 30 декабрь, 664нче карары: 

1) Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 

фаразланучы гомуми керем күләме 7 754,8 мең сум күләмендә; 

2) Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 

гомуми чыгымнары күләме 7 754,8 мең сум күләмендә.; 

3) Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты 

дефициты 0,0 мең сум. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 2021 елга һәм 2022 елга төп 

характеристикаларын раслау турында" 2020 ел, 31 декабрь, 917 нче карары: 

Т А Т А Р С Т А Н     Р Е С П  У Б  Л И К А С Ы 

САРМАН МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ  

ИСКЕ КЭШЕР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
423357, Иске Кәшер авылы, Комсомол ур. 4а,  

тел. (885559)4-86-36    E –mail : Sksr.sar@.tatar.ru  

Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

СОВЕТ СТАРОКАШИРСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ САРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

423357, с. Старый Кашир, ул. Комсомола, 4а,  

тел. (885559) 4-86-36    E-mail: Sksr.sar@.tatar..ru 
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1) Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлегенең 2021 елга 

фаразланган кеременең гомуми күләме 7 810,9 мең сум һәм 2022 елга 7 813,3 

мең сум күләмендә.; 

2) Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме 7 810,9 мең сум күләмендә, шул исәптән 

шартлы рәвештә расланган чыгымнар-200,0 мең сум, һәм 2022 елга 7 813,3 

мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар-395,0 

мең сум күләмендә.; 

3)Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты дефициты 

2021 сумга 0,0 мең сумга һәм 2022 елга 0,0 мең сумга. 

3. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Сарман муниципаль районы 

Иске ширде авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 

әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә расларга.  

2 Статья 2 Статья  

1. 2021 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл 

җирлегенең Эчке муниципаль бурычының югары чиген 0,0 мең сум 

күләмендә расларга, шул исәптән Сарман муниципаль районы Иске Кәшер 

авыл җирлегенең муниципаль гарантияләре буенча бурычының югары чиген 

0,0 мең сум күләмендә расларга. 

2. 2022 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл 

җирлегенең Эчке муниципаль бурычының югары чиген 0,0 мең сум 

күләмендә расларга, шул исәптән Иске Кәшер авыл җирлегенең муниципаль 

гарантияләре буенча бурычның иң югары чиген расларга.   

 Сарман муниципаль районы авыл җирлекләре 0,0 мең сум күләмендә акча 

алдылар. 

3. 2023 нче елның 1 нче гыйнварына Сарман муниципаль районы Иске Кәшер 

авыл җирлегенең Эчке муниципаль бурычының югары чиген 0,0 мең сум 

күләмендә расларга, шул исәптән Сарман муниципаль районы Иске Кәшер 

авыл җирлегенең муниципаль гарантияләре буенча бурычының югары чиген 

0,0 мең сум күләмендә расларга. 

3 Статья 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетында 2020 нче 

елга һәм 2021, 2022 нче еллар план чорына Сарман муниципаль районы Иске 



Кәшер авыл җирлеге бюджетының фаразланган керем күләмен исәпкә 

алырга. 

4 Статья 

1. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты 

керемнәренең Баш администраторлары исемлеген әлеге карарның 3 нче 

кушымтасы нигезендә расларга. 

2. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары исемлеген 

әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

5 Статья 5 Статья. 

1. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 2020 

елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына чыгымнарының ведомство 

структурасын әлеге карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга.  

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 

бүлекләр, бүлекчәләре, максатчан статьялары (Иске Кәшер авыл җирлеге 

муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең программага карамаган 

юнәлешләре), 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет 

чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре төркемнәре буенча 

бүлүне раслау турында" 2010 ел, 31 декабрь, 917 нче карары 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Сарман муниципаль 

районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге муниципаль 

программалары һәм эшчәнлекнең программалы булмаган юнәлешләре 

буенча бүлүне раслау турында" 2007 ел, 7 нче сентябрь, 457 нче номерлы 

карары  

бу карарның 7 нче кушымтасы нигезендә 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар 

план чорына бюджет чыгымнарын классификацияләү тәртибе расланды. 

4. Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетының 2020 

елга халык алдында норматив йөкләмәләрне үтәүгә юнәлдерелә торган 

бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 2021 елга-0,0 мең сум, 2022 

елга 0,0 мең сум күләмендә расларга.  

6 Статья 



 1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2020 елга, төзелгән 

килешүләр нигезендә, Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетыннан җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү һәм җирлек халкын мәдәният оешмалары 

хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру буенча вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыру өчен, 3 729,1 мең сум күләмендә, 2021 елга 3 872,2 мең сум 

күләмендә, 2022 елга 4 024,3 мең сум күләмендә башка бюджетара 

трансфертлар күләмен раслау турында" 2020 ел, 

2. Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетыннан 2020 елга муниципаль 

учреждениеләрне тоту буенча чыгым йөкләмәләрен үтәүгә 2 300,0 мең сум, 

2021 елга 2 100,0 мең сум, 2022 елга 1 900,0 мең сум күләмендә күчерелергә 

тиешле субсидияләр күләмен расларга. 

3. 2020 елда Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетыннан әлеге статьяда каралган 

башка бюджетара трансфертларны күчерү ай саен тигез өлешләр белән 

башкарыла дип билгеләргә кирәк. 

         7 Статья 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджетында Сарман 

муниципаль районы бюджетыннан алына торган акчаны исәпкә алырга: 

1) 2020 елга бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре 

бюджетларына 171,7 мең сум күләмендә дотацияләр, 2021 елга-228,7 мең 

сум, 2022 елга-229,4 мең сум.; 

2) 2020 елга хәрби комиссариатлары булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларына 

субвенцияләр-92,1 мең сум, 2021 елга-92,2 мең сум, 2022 елга-93,7 мең сум. 

8 Статья 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнары 2020 елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук муниципаль 

учреждениеләр хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул 

итәргә хокуклы түгел.  

9 Статья 9 Статья 

Иске Кәшер авыл җирлеге исеменнән тоткыннар өчен файдаланылмаган 

бюджет ассигнованиеләренең калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә 

Сарман муниципаль районы Иске Кәшер авыл җирлеге бюджеты акчалары    

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


