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2020 елга 2021 Ьэм 2022 еллар план 
чорына Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районыньщ 
«Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлеге бюджеты турында

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Керкэле авыл 
ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районыныц «Керкэле авыл >цирлеге» муниципаль берэмлеге Советы КАРАР 
ИТТЕ:

2020 елга бюджетные теп характеристикаларын расларга:
1)«Керкэле авыл ж;ирлеге»муниципаль берэмлеге бюджеты керемнэренец гомуми 

кулэме 2 966 080 сум кулэмендэ;
2)«Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты чыгымнарыньщ гомуми 

кулэме 2 966 080 сум.;
3) «Керкэле авыл ж;ирлеге»муниципаль берэмлеге бюджеты дефициты 0 сум.
2. «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетыныц теп 

характеристикаларын 2021 h9M 2022 елньщ план чорына расларга:
1) 2021 елга «Керкэле авыл >кирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты 

керемнэренец фаразлана торган гомуми кулэмен 3 021 800 сум Иэм 2022 елга 3 082 
550 сум кулэмендэ;

2021 елга «Каркэле авыл ж;ирлеге» бюджеты чыгымнарыньщ гомуми кулэме 3 021 
800 сум кулэмендэ, шул исэптэн шартлы рэвештэ расланган чыгымнар 73 240 сум Иэм 
2022 елга 3 082 550 сум кулэмендэ, шул исэптэн шартлы рэвештэ расланган чыгымнар 
149 450 сум кулэмендэ;

3) Лениногорск муниципаль районы Керкэле авыл >к;ирлегенец 2021 елга бюджеты 
кытлыгы 0 мец сум Иэм 2022 елга 0 мец сум кулэмендэ.

3. «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец бюджет кытлыгын 
финанслау чыганакпарын расларга:

2020 , 2021 Ьэм 2022 елларныц планлы чорына элеге карарныц 1 нче кушымтасы 
нигезендэ;

4. 2021 елньщ 1 гыйнварына кадэр расларга:
1) «Керкэле авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец эчке муниципаль 

бурычыньщ югары чиге 0 мец сум кулэмендэ, шул исэптэн Россия Федерациясе 
валютасында «Керкэле авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец муниципаль 
гарантиялэре буенча эчке бурычыньщ иц югары чиге нульле эИэмияткэ ия;

2022 елньщ 1 гыйнварына:



1) «Керкэле авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлегенец эчке муниципал ь 
бурычыныц югары чиге 0 мен сум кулэмендэ, шул исэптэн Россия Федерациясе 
валютасында «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец муниципаль 
гарантиялэре буенча эчке бурычыныц иц югары чиге нульле эИэмияткэ ия;

6.2023 елныц 1 гыйнварына кадэр расларга:
1) «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец эчке муниципаль 

бурычыныц югары чиге 0 мец сум кулэмендэ, шул исэптэн Россия Федерациясе 
валютасында «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец муниципаль 
гарантиялэре буенча эчке бурычыныц иц югары чиге нульле эИэмияткэ ия;

7.«Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетыныц бюджет 
ассигнованиелэренец гомуми кулэмен «Каркалинск авыл >цирлеге» муниципаль 
берэмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары исэбеннэн мемкин булган 
гарантия очраклары буенча, 2020 елга 0 мец сум, 2021 елга 0 мец сум кулэмендэ Ьэм
2022 елга 0 мец сум кулэмендэ расларга.

8.«Керкэле авыл >цирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетында 2021 Иэм 2022 
еллар план чорына керемнэр кулэмнэрен элеге Решениегэ 2 нче кушымта нигезендэ 
исэпкэ алырга.

9. «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты керемнэренец баш 
администраторлары Иэм бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары исемлеген элеге 
карарныц 3 Иэм 4 нче кушымталары нигезендэ расларга.

10. «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты чыгымнарыныц 
ведомство структурасын тубэндэгечэ расларга:

- 2020, 2021 Иэм 2022 еллар план чорына элеге Карарга 5 нче кушымтасы 
нигезендэ.

11. «Керкэле авыл ж;ирлеге» бюджетыныц бюджет ассигнованиелэрен бюджетлар 
чыгымнары классификациясенец булеклэре Иэм булекчэлэре, максатчан статьялары Иэм 
чыгымнар терлэре теркемнэре буенча булуне расларга:

2020 елга Иэм 2021, 2022 елларныц планлы чорына элеге Карарга б нчы кушымта 
нигезендэ.

2. 2020 елга гавами норматив йеклэмэлэрне утэугэ бюджет ассигнованиелэренец 
гомуми кулэмен 0 сум, 2021 елга 0 сум Иэм 2022 елга 0 сум кулэмендэ расларга.

13. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы муниципаль 
берэмлеге бюджетына >цирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэрен гамэлгэ 
ашыру ечен 2020 елга ж;ирлек халкын ял итуне оештыру Иэм >цирлек халкын мэдэният 
оешмалары хезмэт курсэтулэре белэн тээмин иту ечен шартлар тудыру буенча 
чараларны тээмин итугэ тезелгэн килешулэр нигезендэ 2020 елга 995 600 сум, 2021 елга 
1 001 900 сум Ьэм 2022 елга 1 елга 1 008 600 сум кулэмендэ тапшырыла торган башка 
бюджетара трансфертлар кулэмен расларга.

Элеге пунктта каралган Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 
бюджетына башка бюджетара трансфертлар ай саен тигез елешлэр белэн исэплэнэ.

14. Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан алына торган бюджетара 
трансфертларны «Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетында расларга:

2020 елда 881 880 сум кулэмендэ, 2021 елныц план чорына 933 900 сум Иэм 2022 
елда 989 750 сум кулэмендэ, шул исэ

- 2020 елда бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ ж,ирлеклэр бюджетларына 
дотациялэр 789 800 сум кулэмендэ, 2021 елныц план чорына 841 700 сум Иэм 2022 ел 
суммасында 896 100 сум кулэмендэ;

- 2020 елда хэрби комиссариатлар булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби 
исэпкэ алу ечен 92 080 сум, план чорына 2021 92 200 сум Иэм 2022 елга 93 650 сум 
кулэмендэ субвенция.

15. >Цирле узидарэ органнары «Керкэле авыл >к;ирлеге» муниципаль 
берэмлегенец ж,ирле узидарэ органнары Ьэм муниципаль казна учреждениелэре



хезмэткэрлэренец санын арттыруга китерэ торган 2020 елда карарлар кабул итэргэ 
хокуксыз.

16.«Керкэле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге исеменнэн тезелгэн товарлар 
алуга, эшлэр башкаруга, хезмэтлэр курсэтугэ муниципаль контрактларньщ гомуми 
суммасыннан файдаланылмаган бюджет ассигнованиелэренец калдыгы суммасыннан 
артмаган кулэмдэ 2020 елньщ 1 гыйнварына « Керкэле авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлеге исеменнэн 2019 елда элеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендэ 
тулэнергэ тиешле товарлар белэн тээмин итугэ, эшлэр башкаруга, хезмэт курсэтугэ 
муниципаль контрактларньщ калдыклары 2020 елда «Керкэле авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге Башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул ителгэн очракта 
курсэтелгэн максатларга тиешле бюджет ассигнованиелэрен арттыруга >к;ибэрелэ.

17.Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыньщ казначылык органнары 
«Керкэле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетын утэуне, шулай ук тезелгэн 
килешулэр нигезендэ гамэлгэ ашыралар. «Каркэле авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлеге бюджетын утэу буенча аерым функциялэр

18.Элеге карарны Керкэле авылы, Совет урамы, 93 нче йорт адресы буенча 
урнашкан мэгълумат стендларына урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ , Лениногорск 
муниципаль районыньщ рэсми (http://leninoqorsk.tatarstan.ru ) сайтында, авыл 
жирлеклэре» булегендэ Иэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
pravo.tatarstan.ru). порталында бастырып чыгарырга.

19. Элеге карар 2020 елньщ 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.
20.Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ Тотам.

«Керкэле авыл жи 
муниципаль берэм 
Совет рэисе Г. X. Шириязданова

http://leninoqorsk.tatarstan.ru

