
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ РАЙОН СОВЕТЫ 

 

  КАРАР №52 

 

III чакырылыш 30 нчы утырышы           Урыссу штб                13 декабрь 2019 ел 

 

 

Ютазы муниципаль районының 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 

еллар план чорына бюджеты 

турында 

 

  

1 статья   

 

1. 2020 елга Ютазы муниципаль районы бюджетының төп 

характеристикаларын расларга: 

1) Ютазы муниципаль районы бюджетының фаразланган гомуми керем 

күләме 531 370,8 мең сум күләмендә; 

2) Ютазы муниципаль районы бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 531 

370,8 мең сум күләмендә; 

3) Ютазы муниципаль районы бюджеты кытлыгы 0 мең сум күләмендә. 

2. Ютазы муниципаль районы бюджетының 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 ел 

план чорына төп характеристикаларын расларга: 

1) Ютазы муниципаль районы бюджетының 2020 елга фаразланган гомуми 

керем күләме 536 824,32 мең сум һәм 2022 елга - 543 793,54 мең сум күләмендә; 

2) Ютазы муниципаль районы бюджетының 2021 елга гомуми чыгымнары 

күләме 536 824,32 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 

чыгымнар 9220,5 мең сум күләмендә һәм 2022 елга 543793,54 мең сум күләмендә, 

шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар - 18 745,9 мең сум күләмендә; 

3) Ютазы муниципаль районы бюджеты кытлыгы 2021 елга 0,0 мең сум һәм 

2022 елга 0,0 мең сум күләмендә. 

3. Ютазы муниципаль районы бюджетының 2020 елга һәм 2021һәм 2022 еллар 

план чорына кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге карарның №1 кушымтасы 

нигезендә расларга. 

  

2 статья 

 

1.2021 елның 1 гыйнварына Ютазы муниципаль районы муниципаль эчке 

бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән Ютазы 

муниципаль районының муниципаль гарантияләре буенча Ютазы муниципаль 

районы эчке бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе валютасында нуль 

әһәмиятендә дип расларга . 

2. 2022 елның 1 гыйнварына Ютазы муниципаль районы муниципаль эчке 

бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән Ютазы 

муниципаль районының муниципаль гарантияләре буенча Ютазы муниципаль 

районы эчке бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе валютасында нуль 
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әһәмиятендә дип расларга. 

3. 2023 елның 1 гыйнварына Ютазы муниципаль районы муниципаль эчке 

бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән Ютазы 

муниципаль районының муниципаль гарантияләре буенча Ютазы муниципаль 

районы эчке бурычының югары чиген Россия Федерациясе валютасында нуль 

әһәмиятендә расларга. 

4. Ютазы муниципаль районы муниципаль гарантияләрен үтәүгә Ютазы 

муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары хисабына мөмкин 

булган гарантия очраклары буенча  Ютазы муниципаль районы бюджет 

ассигнованиеләре күләмен 2020 елга 0,0 мең сум, 2021 елга 0,0 мең сум һәм 2022 

елга 0,00 мең сум күләмендә гомуми күләмен расларга. 

 

3 статья 

 

Әлеге Карарның №2 кушымтасы нигезендә Ютазы муниципаль районы 

бюджетында 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Ютазы муниципаль 

районы бюджетының фаразланган керем күләмен исәпкә алырга.  

 

4 статья 

 

2020 елда һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорында Ютазы муниципаль 

районы муниципаль унитар предприятиеләре табышының 2019, 2020 һәм 2021 еллар 

йомгаклары буенча салым һәм башка мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң калган 

өлешен Ютазы муниципаль районы бюджетына күчерү 2020, 2021 һәм 2022 

елларның 1 июленә кадәр саф табышның 10 проценты күләмендә башкарыла дип 

билгеләргә. 

 

5 статья 

 

1. Ютазы муниципаль районы бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары Исемлеген әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә 

расларга. 

2. Ютазы муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларының Баш администраторлары исемлеген әлеге карарның №4  

кушымтасы нигезендә расларга. 

 

6 статья 

 

1.Ютазы муниципаль районы бюджетының бюджет ассигнованиеләрен әлеге 

карарның №5 кушымтасы нигезендә 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына 

бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре бүлекләре, 

бүлекчәләре, максатчан статьялары (Ютазы муниципаль районы муниципаль 

программалары һәм эшчәнлекнең программа булмаган юнәлешләре), төркемнәре 

буенча бүлүне расларга. 

2. Бюджет ассигнованиеләрен максатчан статьялар (Ютазы муниципаль 

районы муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең программага карамаган 

юнәлешләре), 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджет чыгымнары 
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классификациясенең чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне әлеге карарның 6 

нчы кушымтасы нигезендә расларга. 

3.Ютазы муниципаль районы бюджетының 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 

елларның план чорына чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарның №7  

кушымтасы нигезендә расларга.  

3. Ютазы муниципаль районы бюджетының 2020 елга ачык йөкләмәләрне 

үтәүгә юнәлдерелә торган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 23 024,1 

мең сум күләмендә расларга ( 2021 елга - 23 769,7 мең сум, 2022 елга - 24 545,1 мең 

сум).  

 

7 статья 

 

Юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә һәм физик затларга субсидияләр, 

шулай ук Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 44.5 статьясында каралган 

бюджетара трансфертлар әлеге карар нигезендә Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты билгеләгән тәртиптә бирелә. 

 

8 статья 

 

1.Төзелгән килешүләр нигезендә, Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру өчен, Ютазы муниципаль районы 

бюджетына җирлекләр бюджетларыннан күчерелергә тиешле бюджетара 

трансфертлар күләмен исәпкә алырга: 

 торак-коммуналь хуҗалык буенча чараларны тәэмин итүгә 2020 елда 13 035,2 

мең сум, 2021 елда 13 246,7 мең сум һәм 2022 елда 13 471,5 мең сум 

күләмендә, әлеге карарның 8 нче кушымтасы нигезендә расларга.  

 2020 елда әлеге карарның 9 нчы кушымтасы нигезендә җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге буенча чараларны тәэмин итүгә 6 

788,3 мең сум, 2021 елда 6 788,3 мең сум, 2022 елда 6 788,3 мең сум.  

 2020 елда җирлек халкын мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү 

өчен шартлар тудыру буенча чараларны тәэмин итүгә әлеге карарның №10 

кушымтасы нигезендә 16 467,4 мең сум, 2021 елда 16 724,0 мең сум һәм 2022 

елда 16 828,0 мең сум күләмендә. 

 2. Җирлекләрнең җирле үзидарә органнарына әлеге статьяда күрсәтелгән 

бюджетара трансфертларны җирлек бюджетларында күздә тотарга. 

 3. 2020 елда һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорында Ютазы муниципаль 

районы бюджетына әлеге статьяда каралган бюджетара трансфертларны күчерүнең 

ай саен тигез өлешләрдә башкарылуын билгеләргә.  

 

 

9 статья 

 

1.Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлекләр 

бюджетларына түбәндәге дотацияләр күләмен расларга: 

 2020 елга - 16 094,5 мең сум күләмендә, 

 2021 елга - 16 398,8 мең сум күләмендә, 

 2022 елга 16 697,1 мең сум күләмендә. 
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2. 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына җирлекләрнең бюджет 

тәэмин ителешен тигезләүгә җирлекләр бюджетларына дотацияләрне әлеге 

Карарның 11,12 нче кушымталары нигезендә бүлүне расларга.  

 

10 статья 

 

1. Җирлекләр бюджетларына граждан хәле актларын дәүләт теркәве 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен субвенцияләр күләмен түбәндәгечә расларга: 

 2020 елга - 6,7 мең сум күләмендә, 

 2021 елга - 7,1 мең сум күләмендә, 

 2022 елга - 7,3 мең сум күләмендә. 

2. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына гражданлык хәле актларын 

дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен җирлекләр бюджетларына 

субвенцияләрне әлеге карарның 13 нче кушымтасы нигезендә бүлүне расларга. 

 

11 статья 

 

1. Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен җирлекләр 

бюджетларына субвенцияләр күләмен расларга: 

 2020 елга 1 519,3 мең сум күләмендә, 

 2021 елга 1 521,5 мең сум күләмендә, 

 2022 елга 1 545,3 мең сум күләмендә. 

2. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына хәрби комиссариатлары 

булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны тормышка ашыру буенча 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җирлекләр бюджетларына субвенцияләрне әлеге 

карарның №14 кушымтасы нигезендә бүлүне расларга; 

 

12 статья  

 

Ютазы муниципаль районы бюджетында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан 2020 елда һәм 2021, 2022 елларда план чорында әлеге карарның 15 

нче кушымтасы нигезендә алына торган бюджетара трансфертларны исәпкә алырга. 

 

 

13 статья 

 

         Ютазы муниципаль районы Юл фондының 2020 елга бюджет 

ассигнованиеләре күләмен 8 600 сум күләмендә расларга (2021 елга - 9 600 мең сум, 

2022 елга - 10 100,0 мең сум) һәм аларны Ютазы муниципаль районының гомуми 

файдаланудагы юлларында 2020 елга, 2021 һәм 2022 елларга юл эшләре 

программасы чараларын тормышка ашыруга юнәлдерергә. 

 

         14 статья  

 

1. Ютазы муниципаль районының җирле үзидарә органнары 2020 елда һәм 

2021, 2022 еллар план чорында муниципаль хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсенең 
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муниципаль учреждениеләре һәм башка оешмалары 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 китерә торган карарлар кабул итмәүне тәкъдим 

итәргә.  

 

15 статья  

 

          1. 2020 елның 1 гыйнварына Ютазы муниципаль районы бюджеты акчалары 

калдыклары, 2019 елда әлеге муниципаль контрактларның шартлары нигезендә, 

Товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль 

контрактлар исеменнән төзелгән, файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләренең 

калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә 2019 елда әлеге муниципаль контрактлар 

нигезендә түләү өчен тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга юнәлдерелә. 

 

16 статья  

 

          Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Ютазы муниципаль районы бюджетын үтәү буенча 

аерым функцияләрне гамәлгә ашыралар. 

 

17 статья   

 

Әлеге Карарны «Ютазы таңы» район газетасында бастырырга, Ютазы 

муниципаль районының jutaza.tatarstan.ru рәсми сайтында урнаштыру юлы белән 

игълан итәргә. 

 

18 статья 

 

Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

 
 

         19 статья  

 

Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Ютазы район Советының 

бюджет, салымнар, инвестицияләр һәм эшкуарлык буенча даими комиссиясенә 

йөкләргә. 

 

  

Ютазы муниципаль районы башлыгы 

урынбасары                                                                                 З. М. Әгълиева 


