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Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 
Ленино авыл җирлеге Советы  

Карары 
18 декабрь 2019 нчы ел                                                                              № 68-137 

“Ленино авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджеты 

турында “  

 

Ленино авыл җирлеге Советы 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020 елга Ленино авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга: 

1) Ленино авыл җирлеге бюджетының фаразланыла торган гомуми керем күләме 2302,5 

мең сум; 

2) Ленино авыл җирлеге бюджетының гомуми күләме 2302,5 мең сум. 

3) Ленино авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум күләмендә. 

1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Яңа Чишмә муниципаль районы 

бюджетының 2021 һәм 2022 еллар план чорына төп характеристикалары: 

1) 2021 елга Ленино авыл җирлеге бюджеты керемнәренең гомуми күләме 2362,3 мең сум 

һәм 2022 елга 2408,5 мең сум булыр дип фаразлана; 

2) Ленино авыл җирлеге бюджетының гомуми чыгымнары күләме: 

- 2021 елга 2362,3 мең сум күләмендә, шул исәптән 59,1 мең сум күләмендә шартлы 

рәвештә, 2022 елда расланган чыгымнар 2408,5 мең сум булыр дип фаразлана шул 

исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 60,2 мең сум тәшкил итә.  

 1.2. 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына әлеге карарга 1 нче кушымта 

нигезендә Ленино авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын расларга 

2.  2021 елның 1 гыйнварына Ленино   авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке 
муниципаль бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль 
гарантияләр буенча бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга.  
2.1. 2022 елның 1 гыйнварына Ленино авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке 
муниципаль бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль 
гарантияләр буенча бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга.  
2.2.  2023 елның 1 гыйнварына Ленино авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре буенча Эчке 
муниципаль бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә, шул исәптән муниципаль 
гарантияләр буенча бурычның иң югары чиген ноль сум күләмендә расларга. 
2.3. Ленино авыл җирлегендә 2020 елга бурычның иң чик күләмен 0 мең сум күләмендә, 
2021 елга 0 мең сум күләмендә, 2022 елга 0 мең сум күләмендә билгеләргә. 
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                                                               Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  
                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  

                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    1 нче кушымта 

 
 

Ленино  авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет кытлыгын 
финанслау чыганаклары. 

                                                                                                         (мең сум) 

Күрсәткеч атамасы Күрсәткеч коды 2020 2021 2022 
 

Бюджет дефицитларын 
эчке финанслау 
чыганаклары 

 
 0100 000000 0000 000 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Бюджет акчаларын исәпкә 
алу счетларында калган 
акчаларны үзгәртү 

010500 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Бюджет акчаларының 
калган өлешен арттыру 

010500 00 00 0000 500 -2302,5 -2362,3 -2408,5 

Муниципаль район 
бюджеты акчаларының 
калган өлешен арттыру 

 
010502 01 05 0000 510 

-2302,5 -2362,3 -2408,5 

Уменьшение остатков 
средств бюджета Бюджет 
калдыклары кимү 

010500 00 00 0000 600 2302,5 2362,3 2408,5 

Муниципаль район 
бюджеты акчаларының 
башка калдыклары кимү 

 
010502 01 05 0000 610 

2302,5 2362,3 2408,5 

Барлыгы чыганаклардан  0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  
                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  

                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    2 нче кушымта 

 
 

Ленино авыл җирлегенең фаразлана торган керемнәре күләме 
2020 елга авыл җирлекләре. 

                                                                                                                         (мең сум) 

                                                                                                                                                                         
Исем 

 
Керем коды 

 
Җыелма 

Салым һәм салым булмаган керемнәр  
1 00 00000 00 0000 000 

998,9 

Табышка салымнар, керемнәр 1 01 00000 00 0000 000 112,0 

- физик затлар кеременә салым 1 01 02000 01 0000 110 112,0 

Милеккә салымнар 1 06 00000 00 0000 000 880,0 

- авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан салым 
салу объектларына кабул ителә торган ставкалар 
буенча физик затлар милкенә салым алына 
торган салым 

1 06 01030 10 1000 110 162,0 

- авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир салымы 

1 06 06033 10 1000 110 458,0 

- авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 
кишәрлегенә ия булган физик затлардан җир 
салымы 

1 06 06043 10 1000 110 260,0 

Дәүләт пошлинасы 1 08 00000 00 0000 000 3,1 

- җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары 
тарафыннан нотариаль гамәлләр кылуга Россия 
Федерациясенең законлы актлары нигезендә 
вәкаләтле нотариаль гамәлләр кылган өчен 
дәүләт пошлинасы 

1 08 04020 01 1000 110 3,1 

Дәүләт һәм муниципаль милектәге мөлкәтне 
файдаланудан керемнәр 

1 11 00000 00 0000 000 3,8 

- авыл җирлекләре идарәсе органнарының 
оператив идарәсендә һәм алар тарафыннан 
төзелгән учреждениеләрдәге мөлкәтне арендага 
бирүдән кергән керемнәр (муниципаль бюджет 
һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш)) 

1 11 05035 10 0000 120 3,8 

Бушлай күчерү 2 00 00000 00 0000 1303,6 

Җирлек бюджетларына бюджет тәэмин ителешен 
тигезләүгә Дотация 

2 02 15001 10 0000 150 1182,6 

Бюджетларның баланслануын тәэмин итү 
чараларын хуплауга бюджетларга Дотация 

2 02 15002 10 0000 150 0,3 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру өчен җирлекләр бюджетларына 
субвенцияләр 

2 02 35118 10 0000 150 120,5 

Барлык керемнәр  2302,5 

                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                         



                                                               Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  
                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  

                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    3 нче кушымта 

 
 
Ленино авыл җирлегенең 2021 һәм 2022 нче елларның планлы чорына    фаразланучы 
керемнәре күләме 

(мең сум) 

                                                                                                                                                                         
Исем 

 
Керем коды 

 
2021 ел 

2022 ел 

Салым һәм салым булмаган керемнәр 10000000000000 000 1014,7 1015,1 

Табышка салымнар, керемнәр 10100000000000 000 111,8 111,2 

- физик затлар кеременә салым 10102000010000 110 111,8 111,2 

Милеккә салымнар 10600000000000 000 896,0 897,0 

- авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан салым 
салу объектларына кабул ителә торган 
ставкалар буенча физик затлар милкенә алына 
торган салым 

10601030101000 110 178,0 179,0 

- авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир 
салымы 

10606033101000 110 458,0 458,0 

- авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 
кишәрлегенә ия булган физик затлардан җир 
салымы. 

10606043101000 110 260,0 260,0 

Дәүләт пошлинасы 10800000000000 000 3,1 3,1 

- җирле үзидарә органнарының Россия 
Федерациясенең закон актлары нигезендә 
нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле вазыйфаи 
затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр 
кылган өчен дәүләт пошлинасы 

10804020011000110 3,1 3,1 

Дәүләт һәм муниципаль милектәге мөлкәтне 
файдаланудан керемнәр 

11100000000000 000 3,8 3,8 

- авыл җирлекләре белән идарә итү 
органнарының оператив идарәсендә булган һәм 
алар төзегән учреждениеләр (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән тыш) мөлкәтен арендага бирүдән 
кергән керемнәр) 

11105035100000120 3,8 3,8 

Түләүсез күчерелгән акчалар 2 00 00000 00 0000 1347,6 1393,4 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлекләр 
бюджетларына Дотация  

20215001100000 151 1226,7 1271,7 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү 
чараларына ярдәм итү өчен бюджетларга 
Дотация 

20215002100000150 0,4 0,2 

Хәрби комиссариатлары булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру өчен җирлек бюджетларына 
Субвенция 

20235118100000150 120,5 121,5 

Барлык керем  2362,3 2408,5 

                                                                                                                                                          



 
                                                              Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  

                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  
                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    4 нче кушымта 

 
 

Яңа Чишмә муниципаль районы Ленино авыл җирлеге 
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елга план чорына бюджет системасы бюджетлары 

арасында керемнәрне бүлү нормативлары 
. 

Код 
Керемнәр төркемнәре, 
төркемчәләре, статьялары һәм 
ярдәмче статьялары исеме 

Муниципаль 
район 
бюджеты 

Җирлек
ләр 
бюджет
лары 

101 00000 00 0000 000 Табышка салымнар, керемнәр   

101 02000 01 0000 110 Физик затлар кеременә салым  4 

106 00000 00 0000 000 Милеккә салымнар  
  

106 01000 00 0000 110 Физик затлар милкенә салым 
 

100 

106 06000 00 0000 110 Җир салымы 
  

106 06030 00 0000 110 
Оешмалардан җир салымы 

 
100 

106 06040 00 0000 110 
Җир салымы физик затлардан 

 
100 

1 05 00000 00 0000 000 
Бердәм керемгә салымнар 

  

1 05 03000 01 0000 110 
Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 

50 50 

1 08 00000 00 0000 000 
Дәүләт пошлинасы 

  

1 08 04020 01 0000 110 

Татарстан Республикасы Дәүләт 
Советы Аппаратының структур 
бүлекчәләре җитәкчеләре 
катнашында киңәшмә 

 
100 

1 08 07175 01 0000 110 

Авыл җирлеге җирле үзидарә 
органы тарафыннан куркыныч, 
авыр йөк һәм (яки) зур габаритлы 
йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы 
автомобиль юллары буйлап 
хәрәкәт итүгә җирлек 
бюджетларына күчерелә торган 
махсус рөхсәт биргән өчен дәүләт 
пошлинасы 

 
100 

1 09 00000 00 0000 000 

Юкка чыгарылган салымнар, 
җыемнар һәм башка мәҗбүри 
түләүләр буенча бурычлар һәм 
яңадан исәпләү 

  

1 09 04053 10 0000 110 

Авыл җирлекләре 
территорияләрендә 
мобилизацияләнгән җир салымы ( 
2006 елның 1 гыйнварына кадәр 

 
100 



барлыкка килгән йөкләмәләр 
буенча)  

1 09 07000 00 0000 000 
Башка салымнар һәм җыемнар 
(отмененным салымнар һәм 
җыемнар буенча) 

  

1 09 07013 05 0000 110 

Муниципаль районнар 
территориясендә туплана торган 
рекламага салым 

100 
 

1 09 07053 05 0000 110 

Муниципаль районнар 
территориясендә 
мобилизацияләнә торган башка 
салымнар һәм җыемнар 

100 
 

1 11 00000 00 0000 000 
Мөлкәтне кулланудан керемнәр 

  

1 11 02085 05 0000 120 
дәүләт һәм муниципаль милектә 

100 
 

1 11 02033 05 0000 120 

Муниципаль районнар милкендә 
булган акцияләр сату буенча 
аукционнар үткәрү барышында 
тупланган суммаларны 
урнаштырудан керемнәр 

100 
 

1 11 03050 05 0000 120 

Муниципаль районнар 
бюджетларының вакытлыча буш 
акчаларын урнаштырудан 
керемнәр 

100 
 

1 11 09025 05 0000 120 

Ил эчендә бюджет кредитларын 
бирүдән муниципаль районнар 
бюджетлары хисабына алынган 
процентлар 

100 
 

1 11 09015 05 0000 120 

Муниципаль районнар милкендәге 
фәнни-техник эшчәнлек 
нәтиҗәләренә хокуклар белән эш 
итүдән керемнәр 

100 
 

1 11 09025 05 0000 120 

Муниципаль районнар милкендә 
булган хәрби,махсус һәм ике төрле 
билгеләнештәге интеллектуаль 
эшчәнлек нәтиҗәләренә хокуклар 
белән эш итүдән кергән керемнәр 

100 
 

1 11 09045 05 0000 120 

Муниципаль районнар милкендәге 
фәнни-техник эшчәнлек 
нәтиҗәләренә хокуклар белән эш 
итүдән керемнәр 

100 
 

1 13 0000 00 0000 000 

Муниципаль районнар милкендә 
булган мөлкәтне (муниципаль 
автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән тыш), шулай ук 
муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән 
казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән башка файдалану) 

  

1 13 01995 05 0000 130 Түләүле хезмәтләр (эшләр) 100 
 



күрсәтүдән һәм дәүләт 
чыгымнарын компенсацияләүдән 
керемнәр 

1 13 01995 10 0000 130 

Муниципаль районнар 
бюджетлары акчаларын алучылар 
тарафыннан түләүле хезмәтләр 
күрсәтүдән (эшләрдән) башка 
керемнәр 

 
100 

1 13 02065 05 0000 130 

Авыл җирлекләре бюджетлары 
акчаларын алучылар тарафыннан 
түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 
(эшләрдән) башка керемнәр 

100 
 

1 13 02065 10 0000 130 

Муниципаль районнар мөлкәтен 
эксплуатацияләүгә бәйле 
чыгымнарны каплау тәртибендә 
керә торган керемнәр 

 
100 

1 13 02995 05 0000 130 

Авыл җирлекләре мөлкәтен 
эксплуатацияләүгә бәйле 
чыгымнарны каплау тәртибендә 
керә торган керемнәр 

100 
 

1 13 02995 10 0000 130 

Муниципаль районнар 
бюджетлары чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка 
керемнәр 

 
100 

1 16 00000 00 0000 000 
Җирлекләр чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка 
керемнәр 

  

1 16 10123 01 0000 140 
Штрафлар, санкцияләр, зыянны 
каплау  

100 

1 16 10129 01 0000 140 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр 
барлыкка килгән бурычларны түләү 
исәбенә керә торган акчалата 
түләтүләрдән (штрафлардан) 
керемнәр 2020 елның 1 
гыйнварына кадәр гамәлдә булган 
нормативлар буенча муниципаль 
берәмлек бюджетына күчерелергә 
тиеш 

 
100 

1 16 10031 10 0000 140 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр 
барлыкка килгән бурычларны түләү 
исәбенә керә торган акчалата 
түләтүләрдән (штрафлардан) 
керемнәр 2020 елның 1 
гыйнварына кадәр гамәлдә булган 
нормативлар буенча федераль 
бюджетка һәм муниципаль 
берәмлек бюджетына күчерелергә 
тиеш 

 
100 

1 16 10061 10 0000 140 
Авыл җирлеге бюджеты акчаларын 
алучылар табыш алучы иминият 
очраклары туганда зыянны каплау 

 
100 



1 16 10100 00 0000 140 

Муниципаль контрактның 
муниципаль авыл җирлеге 
(муниципаль казна учреждениесе) 
муниципаль органы (муниципаль 
юл фонды акчалары исәбеннән 
финанслана торган муниципаль 
контракттан тыш) белән 
төзелештән качып калуга 
китерелгән зыянны каплау 
максатларында түләүләр 
(муниципаль контракттан тыш)) 

 
100 

1 16 07090 10 0000 140 

Бюджет акчаларын законсыз яки 
максатсыз файдалану 
нәтиҗәсендә китерелгән зыянны 
түләттерүгә салына торган 
акчалата түләтүләр 

 
100 

1 16 11050 01 0000 140 

Муниципаль орган, (муниципаль 
казна учреждениесе) авыл җирлеге 
каршындагы йөкләмәләрне 
үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 
очракта закон яки шартнамә 
нигезендә түләнгән башка 
штрафлар, неустойкалар, пенялар 

 
100 

1 16 11064 01 0000 140 

Әйләнә-тирә мохиткә китерелгән 
зыянны каплау турында дәгъвалар 
буенча түләүләр, шулай ук әйләнә-
тирә мохиткә китерелгән зыянны 
ирекле каплаганда түләнә торган 
түләүләр (аеруча саклана торган 
табигать территорияләрендә 
әйләнә-тирә мохиткә китерелгән 
зыяннан тыш) муниципаль 
берәмлек бюджетына күчерелергә 
тиешле 

 
100 

1 16 02020 02 0000 140 

Авыр йөкләр һәм (яки) зур 
габаритлы йөкләр ташуны гамәлгә 
ашыручы җирле әһәмияттәге 
автомобиль юлларына китерелә 
торган зыянны каплау 
максатларында түләнә торган 
түләүләр 

 
100 

1 17 00000 00 0000 000 
1 17 01050 05 0000 180 

Административ хокук бозулар 
турында Россия Федерациясе 
субъектлары законнары белән 
билгеләнгән административ 
штрафлар муниципаль хокукый 
актларны бозган өчен 
Башка салым булмаган керемнәр 

 
100 

 
 

1 17 01050 10 0000 180 
1 17 05050 05 0000 180 

Муниципаль районнар 
бюджетларына күчерелә торган 
ачыкланмаган түләүләр 

 
100 

100 
 



 

Авыл җирлекләре бюджетларына 
күчерелә торган ачыкланмаган 
түләүләр 

  

1 17 05050 10 0000 180 
Муниципаль районнар 
бюджетларының салым булмаган 
башка керемнәре 

 
100 

1 17 14000 00 0000 150 
 

  

1 17 14030 10 0000 150 
Авыл җирлекләре бюджетларының 
салым булмаган башка керемнәре  

100 

2 18 00000 00 0000 000 
Гражданнарның үзара салым 
акчасы   

2 18 05010 05 0000 150 

Авыл җирлекләре бюджетларына 
күчерелә торган үзара салым 
акчалары 

100 
 

2 18 05010 10 0000 150 

Максатчан билгеләнештәге 
субсидияләр, субвенцияләр һәм 
башка бюджетара трансфертлар 
калдыкларын Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетлары 
тарафыннан кире кайтарудан 
Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетлары керемнәре 
(статья 2007 елның 2 августындагы 
38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы 
редакциясендә) 

 
100 

2 18 05020 05 0000 150 

Бюджет учреждениеләре 
тарафыннан узган елларда 
субсидияләрнең калган 
калдыкларын кире кайтарудан 
муниципаль районнар 
бюджетларының керемнәре 

100 
 

2 18 05020 10 0000 150 

Бюджет учреждениеләре 
тарафыннан узган елларда 
субсидияләрнең калган 
калдыкларын кире кайтарудан 
авыл җирлекләре бюджетларының 
керемнәре 

 100 

2 18 05030 05 0000 150 

Автоном учреждениеләр 
тарафыннан узган еллардагы 
субсидия калдыкларын кире 
кайтарудан муниципаль районнар 
бюджетларының керемнәре 

100  

106 00000 00 0000 000 

Авыл җирлекләре бюджетларының 
узган еллардагы субсидия 
калдыкларын автоном 
учреждениеләр тарафыннан кире 
кайтарудан керемнәре 

  



106 01000 00 0000 110 

Узган елларда субсидия калган 
башка оешмалар тарафыннан кире 
кайтарудан муниципаль районнар 
бюджетларының керемнәре 

 100 

106 06000 00 0000 110 

Милеккә салымнар  

  

 Физик затлар милкенә салым  100 

 
                                                                                           

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

                                                            Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  
                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  

                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    5 нче кушымта 

 
 

 

    Ленино авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш администраторлары    Исемлеге – 
2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

һәм Яңа Чишмә муниципаль районы дәүләт хакимияте органнары.  

   

Код 
Бюджет 
классификациясе 
коды 

Керемнәр төркемнәре, төркемчәләре, статьялары һәм 
ярдәмче статьялары исеме 

Яңа Чишмә муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

300 1080402001000 110 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының 
структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә 

300 1080717501000 110 

Авыл җирлеге җирле үзидарә органы тарафыннан 
куркыныч, авыр йөк һәм (яки) зур габаритлы йөкләр ташуны 
гамәлгә ашыручы автомобиль юллары буйлап хәрәкәт итүгә 
җирлек бюджетларына күчерелә торган махсус рөхсәт 
биргән өчен дәүләт пошлинасы 

300 1130154010000 130 

Юл сервисы объектларын җирле әһәмияттәге гомуми 
файдаланудагы автомобиль юлларына тоташтыру буенча 
авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган хезмәт 
күрсәтүләр өчен түләү 

300 1130199510000 130 
Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын алучылар 
тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән (эшләрдән) 
башка керемнәр 

300 1130206510000 130 
Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле 
чыгымнарны каплау тәртибендә керә торган керемнәр 

300 1130299510000 130 
Авыл җирлекләре бюджетлары чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка керемнәр 

300 11610123010000140 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән 
бурычларны түләү исәбенә керә торган акчалата 
түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр 2020 елның 1 
гыйнварына кадәр гамәлдә булган нормативлар буенча 
муниципаль берәмлек бюджетына күчерелергә тиеш 

300 1161012901000 140 

2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән 
бурычларны түләү исәбенә керә торган акчалата 
түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр 2020 елның 1 
гыйнварына кадәр гамәлдә булган нормативлар буенча 
федераль бюджетка һәм муниципаль берәмлек бюджетына 
күчерелергә тиеш 

300 11610031100000140 
Авыл җирлеге бюджеты акчаларын алучылар табыш алучы 
иминият очраклары туганда зыянны каплау 



300 1161006110000 140 

Муниципаль контрактның муниципаль авыл җирлеге 
(муниципаль казна учреждениесе) муниципаль органы 
(муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана 
торган муниципаль контракттан тыш) белән төзелештән 
качып калуга китерелгән зыянны каплау максатларында 
түләүләр (муниципаль контракттан тыш)) 

300 1161010000000 140 
Бюджет акчаларын законсыз яки максатсыз файдалану 
нәтиҗәсендә китерелгән зыянны түләттерүгә салына торган 
акчалата түләтүләр 

300 11607090100000140 

Муниципаль орган, (муниципаль казна учреждениесе) авыл 
җирлеге каршындагы йөкләмәләрне үтәмәгән яисә 
тиешенчә үтәмәгән очракта закон яки шартнамә нигезендә 
түләнгән башка штрафлар, неустойкалар, пенялар 

300 11611050010000140 

Әйләнә-тирә мохиткә китерелгән зыянны каплау турында 
дәгъвалар буенча түләүләр, шулай ук әйләнә-тирә мохиткә 
китерелгән зыянны ирекле каплаганда түләнә торган 
түләүләр (аеруча саклана торган табигать 
территорияләрендә әйләнә-тирә мохиткә китерелгән 
зыяннан тыш) муниципаль берәмлек бюджетына 
күчерелергә тиешле 

300 11611064010000140 

Авыр йөкләр һәм (яки) зур габаритлы йөкләр ташуны 
гамәлгә ашыручы җирле әһәмияттәге автомобиль 
юлларына китерелә торган зыянны каплау максатларында 
түләнә торган түләүләр 

300 11602020020000140 
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 
субъектлары законнары белән билгеләнгән административ 
штрафлар муниципаль хокукый актларны бозган өчен 

300 11607010100000140 

Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан 
муниципаль контрактта каралган, авыл җирлеге казна 
учреждениесе тарафыннан төзелгән муниципаль контрактта 
каралган йөкләмәләрне үтәү вакыты чыккан очракта 
түләнгән штрафлар, неустойкалар, пенялар 

300 11610081100000140 

Муниципаль авыл җирлеге органы (муниципаль казна 
учреждениесе) белән төзелгән муниципаль контрактны 
өзгәндә зыянны каплау максатларында башкаручының 
(подрядчының) аны үтәүдән берьяклы баш тартуы 
(муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана 
торган муниципаль контракттан тыш)) 

300 11610082100000140 

Башкаручының (подрядчының) аны үтәүдән берьяклы баш 
тартуы сәбәпле, авыл җирлеге муниципаль юл фонды 
акчалары исәбеннән финанслана торган муниципаль 
контрактны өзгәндә зыянны каплау максатларында 
түләүләр 

300 11607040100000140 

Авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна 
учреждениесе) каршындагы йөкләмәләрне үтәмәгән яки 
тиешенчә үтәмәгән очракта судан файдалану килешүе 
нигезендә түләнгән штрафлар, неустойкалар, пенялар 

300 11607090100000140 

Муниципаль орган, (муниципаль казна учреждениесе) авыл 
җирлеге каршындагы йөкләмәләрне үтәмәгән яисә 
тиешенчә үтәмәгән очракта закон яки шартнамә нигезендә 
түләнгән башка штрафлар, неустойкалар, пенялар 



300 11610032100000140 

Муниципаль бюджет (автоном) учреждениеләренә, унитар 
предприятиеләргә беркетелгән мөлкәттән тыш, авыл 
җирлегенең муниципаль милкенә китерелгән зыянны 
каплау) 

300 11607030100000140 

Авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна 
учреждениесе) каршында йөкләмәләрне үтәмәгән яисә 
тиешенчә үтәмәгән очракта урман кишәрлеген арендалау 
шартнамәсе яисә урман утыртмаларын сату-алу 
шартнамәсе нигезендә түләнгән штрафлар, неустойкалар, 
пенялар 

300 11610062100000140 

Муниципаль юл фонды акчалары исәбеннән финанслана 
торган муниципаль контрактның авыл җирлеге муниципаль 
органы (муниципаль казна учреждениесе) белән 
төзелештән качып калуга китерелгән зыянны каплау 
максатларында түләүләр 

300 11701050100000180 
Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган 
ачыкланмаган түләүләр 

300 11705050100000180 
Авыл җирлекләре бюджетларының салым булмаган башка 
керемнәре                           

300 11714030100000150 
Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган үзара 
салым акчалары 

300 20215001100000150 
Дотация бюджетларына авыл җирлекләре тигезлеуге 
дәрәҗәдәге бюджет тәэмин ителеше 

300 20215002100000150 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү чараларын 
тәэмин итү өчен авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

300 20219999100000150 Авыл җирлекләре бюджетларына башка дотацияләр           

300 20220077100000150 
Муниципаль милек объектларына капитал салуларны 
финанслашуга авыл җирлекләре бюджетларына 
субсидияләр    

300 20229999100000150 Авыл җирлекләре бюджетларына башка субсидияләр 

300 20235930100000 50 
Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына субвенцияләр 

300 20235118100000150 
Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына субвенцияләр 

300 20230024100000150 

Россия Федерациясе субъектларының тапшырылган 
вәкаләтләрен үтәүгә авыл җирлекләре бюджетларына 
субвенцияләр (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

300 20245160100000150 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 
ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл җирлекләре 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

300 20240014100000150 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 
ашыру өчен муниципаль районнар бюджетларыннан авыл 
җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 



трансфертлар (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә) 

300 20249999100000150 
Авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган башка 
бюджетара трансфертлар 

300 20705030100000150 Авыл җирлекләре бюджетларына башка төрле түләүләр 

300 20805000100000150 

Артык түләнгән яисә артык алынган салымнар, җыемнар 
һәм башка түләүләр суммаларын кире кайтаруны (зачетны) 
гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларыннан 
(җирлекләр бюджетларына) күчерелгән акчалар, шулай ук 
мондый кире кайтаруны үз вакытында башкармаган өчен 
процентлар суммалары һәм артык алынган суммаларга 
исәпләнгән процентлар суммалары 

300 21805010100000150 
Бюджет учреждениеләре тарафыннан узган елларда 
субсидияләрнең калган калдыкларын кире кайтарудан авыл 
җирлекләре бюджетларының керемнәре 

300 21805020100000150 
Авыл җирлекләре бюджетларының узган еллардагы 
субсидия калдыкларын автоном учреждениеләр 
тарафыннан кире кайтарудан керемнәре 

300 21805030100000150 
Авыл җирлекләре бюджетларының узган еллардагы 
субсидия калдыкларын башка оешмалар тарафыннан кире 
кайтарудан керемнәре 

300 21860010100000150 

Максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр һәм 
башка бюджетара трансфертларның калган калдыкларын 
муниципаль районнар бюджетларыннан кире кайтарудан 
авыл җирлекләре бюджетлары керемнәре (статья 2007 
елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендә)  

300 21860020100000150 

Максатчан билгеләнеше булган субсидияләр, субвенцияләр 
һәм башка бюджетара трансфертларның калган 
калдыкларын дәүләт бюджеттан тыш фондлары 
бюджетларыннан кире кайтарудан авыл җирлекләре 
бюджетлары керемнәре (статья 2007 елның 2 августындагы 
38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендә) 

300 21960010100000150 

Максатчан билгеләнеше булган субсидияләрнең, 
субвенцияләрнең һәм башка бюджетара трансфертларның 
узган елларда авыл җирлекләре бюджетларыннан калган 
калган калдыкларын кире кайтару (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясендә) 

Яңа Чишмә муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 

165 111 01050 10 0000 120 

Хуҗалык ширкәтләренең һәм җәмгыятьләренең устав 
(склад) капиталларында өлешкә туры килә торган табыш 
яки авыл җирлекләрендәге акцияләр буенча 
дивидендлар рәвешендә керемнәр 

165 111 02033 10 0000 120 
Авыл җирлекләре бюджетларыннан вакытлыча буш 
торган керемнәр 

165 111 02085 10 0000 120 
Авыл җирлекләре милкендә булган акцияләр сату буенча 
аукционнар үткәрү барышында аккумуляцияләнүче 
суммалар урнаштырудан керемнәр 



165 111 03050 10 0000 120 
Ил эчендә бюджет кредитлары бирүдән алынган 
процентлар авыл җирлекләре бюджеты хисабына 
алынган 

165 111 05013 10 0000 120 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм авыл җирлекләре 
чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен аренда 
түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай ук 
күрсәтелгән җир кишәрлекләрен арендалау 
шартнамәләрен төзү хокукын сатудан кергән акчалар 

165 111 05025 10 0000 120 

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, 
шулай ук авыл җирлекләре милкендәге җирләр өчен 
аренда шартнамәләрен төзү хокукын сатудан алынган 
акчалар (муниципаль автоном учреждениеләрнең җир 
участокларыннан тыш). 

165 111 05027 10 0000 120 

Авыл җирлекләре милкендә булган җирле әһәмияттәге 
гомуми файдаланудагы автомобиль юлларына бүлеп 
бирелгән полосада урнашкан җир кишәрлекләре өчен 
аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр 

165 111 05035 10 0000 120 

Авыл җирлекләре идарәсе органнарының оператив 
идарәсендә һәм алар тарафыннан төзелгән 
учреждениеләрдәге мөлкәтне арендага бирүдән кергән 
керемнәр (муниципаль автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән тыш)) 

165 111 07015 10 0000 120 

Муниципаль унитар предприятиеләрнең авыл 
җирлекләре тарафыннан төзелгән салым һәм башка 
мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң калган табыш өлешен 
күчерүдән керемнәр (статья 2007 елның 2 августындагы 
38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендә) 

165 111 08050 10 0000 120 

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне (муниципаль 
автоном учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән казна учреждениеләре 
мөлкәтеннән тыш) ышанычлы идарәгә тапшырудан 
алына торган акчалар 

165 111 09015 10 0000 120 
Авыл җирлекләре милкендәге хәрби, махсус һәм ике 
төрле билгеләнештәге интеллектуаль эшчәнлек 
нәтиҗәләренә хокуклар белән идарә итүдән керемнәр 

165 111 09025 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге фәнни-техник эшчәнлек 
нәтиҗәләренә хокуклар белән эш итүдән керемнәр 

165 111 09035 10 0000 120 
Авыл җирлекләре милкендәге автомобиль юлларын 
эксплуатацияләүдән һәм алардан файдаланудан 
керемнәр 

165 111 09045 10 0000 120 

Авыл җирлекләре милкендә булган мөлкәтне 
(муниципаль автоном учреждениеләр, шулай ук 
муниципаль унитар предприятие, шул исәптән казна 
мөлкәтеннән тыш) кулланудан башка керемнәр) 

165 114 01050 10 0000 410 
Авыл җирлекләре милкендәге фатирлар сатудан кергән 
керемнәр 

165 114 02052 10 0000 410 

Авыл җирлекләре идарәсе органнары (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
карамагындагы учреждениеләрнең оператив идарәсендә 
булган мөлкәтне әлеге милек буенча төп чараларны 



165 11403050 10 0000 410 

Авыл җирлекләре милкенә мөрәҗәгать иткән вакытлы 

мөлкәт белән эш итү һәм сатудан кергән акчалар 

(күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә 

ашыру өлешендә)) 

165 11403050 10 0000 440 
Авыл җирлекләре милкенә мөрәҗәгать иткән 

выморочное мөлкәтне файдалану һәм сату чаралары 

(күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә 

гамәлгә ашыру өлешендә сатудан кергән керемнәр 

165 114 02053 10 0000 410 

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 
учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) гамәлгә ашырудан 
алынган керемнәр күрсәтелгән милек буенча төп 
чараларны гамәлгә ашыру өлешендә 

165 114 02052 10 0000 440 

Авыл җирлекләре идарәсе органнары (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
карамагындагы учреждениеләрнең оператив идарәсендә 
булган мөлкәтне әлеге мөлкәт буенча матди запасларны 
гамәлгә ашыру өлешендә сатудан кергән керемнәр 

165 114 02053 10 0000 440 

Авыл җирлекләре милкендәге башка мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр, 
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул 
исәптән казна учреждениеләре мөлкәтеннән тыш) 
гамәлгә ашырудан алынган керемнәр күрсәтелгән мөлкәт 
буенча матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә 

165 114 03050 10 0000 410 

Авыл җирлекләре керемнәренә мөрәҗәгать иткән 
конфискацияләнгән һәм башка милекне күрсәтүдән һәм 
реализацияләүдән алынган акчалар (күрсәтелгән милек 
буенча төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә) 

165 114 03050 10 0000 440 

Авыл җирлекләре керемнәренә мөрәҗәгать иткән 
конфискацияләнгән һәм башка милекне күрсәтүдән һәм 
реализацияләүдән алынган акчалар (күрсәтелгән мөлкәт 
буенча матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә) 

165 114 04050 10 0000 420 
Җирлекләр милкендәге матди булмаган активларны 
сатудан керемнәр 

165 114 06013 10 0000 430 
Дәүләт милке чикләнмәгән һәм авыл җирлекләре 
чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләрен сатудан кергән 
табыш 

165 114 06025 10 0000 430 
Авыл җирлекләре милкендәге җир кишәрлекләрен 
сатудан керемнәр (муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр җир кишәрлекләреннән тыш) 

165 117 02020 10 0000 180 

Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан авыл 
хуҗалыгы җирләрен тартып алу белән бәйле авыл 
хуҗалыгы җитештерүе югалтуларын каплау (2008 елның 
1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр 
буенча) 



ашыру өлешендә)) 

165 114 14040 10 0000 410 

Авыл җирлеге бюджетына күчерелергә тиешле башка 

мөлкәтне сатудан алынган акчалар (күрсәтелгән милек 

буенча төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә) авыл 

җирлеге бюджетына күчерелергә тиеш) 

165 114 14040 10 0000 440 

Муниципаль берәмлек милкенә мөрәҗәгать иткән башка 

мөлкәтне сатудан алынган, муниципаль берәмлек 

бюджетына күчерелергә тиешле акчалар (күрсәтелгән 

мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә ашыру 

өлешендә)) 

165 11702020 10 0000 180 

Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан авыл 

хуҗалыгы җирләрен тартып алу белән бәйле авыл 

хуҗалыгы җитештерүе югалтуларын каплау (2008 елның 

1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр 

буенча) 

 
 

 

  

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

   

  

   



 
                                                             Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  

                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  
                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    6 нчы кушымта 

Финанслау чыганакларының Баш администраторлары Исемлеге 
Ленино авыл җирлеге бюджеты кытлыгын – 2020 елга Яңа Чишмә муниципаль районы 

дәүләт хакимияте органнары кытлыгын тәэмин итү турында 
һәм план чорына-2021, 2022 еллар 

 
  

Код Бюджет классификациясе 
кодлары 

Керемнәр төркемнәре, төркемчәләре, 
статьялары һәм ярдәмче статьялары 
исеме 

Финансовая бюджетная палата 

300 01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының артуы 

300 01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 
күләмен арттыру 

300 01 05 02 00 00 0000 600  Бюджет акчаларының калдыклары кимү 

300 01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка 
калдыклары кимү 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                         



                                                               Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  
                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  

                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    7 нче кушымта 

 
Ленино бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы 

авыл җирлеге Советының 2020 нчы елга, 2021 һәм 2022 нче еллар план чорына 
үзгәрешләр кертү турында. 

                                                                                                                                                       
(мең сум) 

Исем Вед.-
менә 

Рз ПР КЦСР ВР Елга 
суммасы 

Гомумдәүләт мәсьәләләре: 908 01    1566,0 

Югары вазыйфаи затның эшләве 
Җирле үзидарә органнары 

 
01 02   438,0 

 
     

Муниципаль берәмлек башлыгы 9908 01 02 9900002030  438,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

9908 

01 02 9900002030 100 438,0 

Башкарма хакимият органнары эшчәнлеге 9908 01 04   542,0 

Җитәкчелек һәм идарә өлкәсендә 
билгеләнгән функциялэр 

9908 
01 04 9900002040  542,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

9908 

01 04 9900002040 100 310,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
01 04 9900002040 200 231,2 

Башка бюджет ассигнованиеләре (экология) 9908 01 04 990002040 800 1,0 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре: 9908 01 13   586,0 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 
эшчәнлеген тәэмин итү (үзәкләштерелгән 
бухгалтерияләр) 

9908 
01 13 9900029900  335,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

9908 

 
01 

 
13 

 
9900029900 

 
100 

324,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
 
01 

13 9900029900 200 11,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре ( мөлкәткә 
салым) 

9908 
01 13 9900002950 800 251,0 

Милли оборона 9908 02 03   120,5 

 



Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш 
әзерлек 

9908 
02 03   120,5 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру 

9908 
02 03 9900015180  120,5 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

9908 

02 03 9900015180 100 118,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
04 03 9900015180 200 2,0 

Милли икътисад 9908 04    80,0 

Юл хуҗалыгы 9908 04 09   80,0 

Төзекләндерү кысаларында шәһәр 
округлары һәм җирлекләре чикләрендә 
автомобиль юлларын һәм инженерлык 
корылмаларын төзү, карап тоту һәм 
ремонтлау 

9908 

04 09 9900078020  80,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
04 09 9900078020 200 80,0 

Торак-коммуналь хуҗалык 9908 05    536,0 

Төзекләндерү 9908 05 03   536,0 

Урамнарны яктырту 9908 05 03 9900078010  400,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
05 03 9900078010 200 400,0 

Яшелләндерү 9908 05 03 9900078030  20,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
05 03 9900078030 200 20,0 

Зиратларны карап тоту 9908 05 03 9900078040  10,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
  9900078040 200 10,0 

Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен 
төзекләндерү буенча башка чаралар 

9908 
05 03 9900078050  106,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

9908 
05 03 9900078050 200 106,0 

БАРЛЫГЫ ЧЫГЫМНАР      230,5 

 
                              
 
 
 
 
 



                                                               Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  
                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  

                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    8 нче кушымта 

 
 

Ленино  бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы 
авыл җирлеге Советының 2021 һәм 2022 нче еллар план чорына 

үзгәрешләр кертү турында. 
                                                                                                                                    (мең сум) 

Исем Вед.-
менә 

Рз ПР КЦСР ВР 2021 
ел 

2022 ел 

Гомумдәүләт мәсьәләләре: 9908 01    1597,0 1629,0 

Югары вазыйфаи затның эшләве 9908 02    456,0 475,0 

Җирле үзидарә органнары 
 

      

Муниципаль берәмлек башлыгы 9908 01 02 9900002030  456,0 475,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән идарә 
итү органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

9908 

01 02 9900002030 100 456,0 475,0 

Башкарма хакимият органнары 
эшчәнлеге 

9908 
01 04   555,0 568,0 

Җитәкчелек һәм идарә өлкәсендә 
билгеләнгән функциялэр 

9908 
01 04 9900002040  555,0 568,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән идарә 
итү органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

9908 

01 04 9900002040 100 323,0 336,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
01 04 9900002040 200 231,0 231,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 
(экология) 

9908 
01 04 9900002040 800 1,0 1,0 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре: 9908 01 13   586,0 586,0 

Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин 
итү (үзәкләштерелгән 
бухгалтерияләр) 

9908 

01 13 9900029900  335,0 335,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән идарә 
итү органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

9908 

01 13 9900029900 100 324,0 324,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
 
01 

 
13 

 
9900029900 

 
200 

11,0 11,0 

 



Башка бюджет ассигнованиеләре ( 
мөлкәткә салым) 

9908 
 
01 

13 9900002950 800 251,0 251,0 

Милли оборона 9908 02    120,5 121,5 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән 
тыш әзерлек 

9908 
02 03   120,5 121,5 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби 
исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

9908 
02 03 9900015180  120,5 121,5 

Дәүләт( муниципаль) органнары, 
казна учреждениеләре, бюджеттан 
тыш дәүләт фондлары белән идарә 
итү органнары функцияләрен үтәүне 
тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары 

9908 

02 03 9900015180 100 118,5 119,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
02 03 9900015180 200 2,0 2,0 

Милли икътисад  9908 04    80,0 80,0 

Юл хуҗалыгы 9908 04 09   80,0 80,0 

Төзекләндерү кысаларында шәһәр 
округлары һәм җирлекләре 
чикләрендә автомобиль юлларын 
һәм инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм ремонтлау 

9908 

04 09 9900078020  80,00 80,00 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
04 09 9900078020 200 80,0 80,00 

Торак-коммуналь хуҗалык 9908 05    564,8 578,0 

Төзекләндерү 9908 05 03   564,8 578,0 

Урамнарны яктырту 9908 05 03 9900078010  428,8 442,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
05 03 9900078010 200 428,8 442,0 

Яшелләндерү 9908 05 03 9900078030  20,0 20,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
05 03 9900078030 200 20,0 20,0 

Зиратларны карап тоту 9908 05 03 9900078040  10,0 10,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
  9900078040 200 10,0 10,0 

Шәһәр округларын һәм авыл 
җирлекләрен төзекләндерү буенча 
башка чаралар 

9908 
05 03 9900078050  106,0 106,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар сатып алу, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

9908 
05 03 9900078050 200 106,0 106,0 

БАРЛЫГЫ ЧЫГЫМНАР 
 

    2362,3 2408,5 

                                                                                                              
 
 



                
                                                                 Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль  

                                                                    районы Ленино  авыл җирлеге Советының  
                                                             2019 елның 18 декабрьдәге № 68-137 карарына  
                                                                                                                    9 нчы кушымта 

 
 

2020 елга  Ленино авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре 
һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлү. 
                                                                                                                                                                                                   
(мең сум) 

Исем Рз ПР КЦСР ВР Сумма на 
год 

Гомумдәүләт мәсьәләләре: 01    1566,0 

Югары вазыйфаи затның эшләве 01 02   438,0 

Җирле үзидарә органнары      

Муниципаль берәмлек башлыгы 01 02 9900002030  438,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 02 9900002030 100 438,0 

Башкарма хакимият органнары эшчәнлеге 01 04   542,0 

Җитәкчелек һәм идарә өлкәсендә 
билгеләнгән функцияләр 

01 04 9900002040  542,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 04 9900002040 100 310,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

01 04 9900002040 200 231,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре (экология) 01 04 9900002040 800 1,0 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре: 01 13   586,0 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 
эшчәнлеген тәэмин итү (үзәкләштерелгән 
бухгалтерияләр) 

01 13 9900029900  335,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

 
01 

13 9900029900 100 324,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

 
01 

 
13 

 
9900029900 

 
200 

11,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре ( мөлкәткә 
салым) 

01 13 9900002950 800 251,0 

 



Милли оборона 02    120,5 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш 
әзерлек 

02 03   120,5 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру 

02 03 9900015180  120,5 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

02 03 9900015180 100 118,5 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

02 03 9900015180 200 2,0 

Милли икътисад 04    80,0 

Юл хуҗалыгы 04 09   80,0 

Төзекләндерү кысаларында шәһәр 
округлары һәм җирлекләре чикләрендә 
автомобиль юлларын һәм инженерлык 
корылмаларын төзү, карап тоту һәм 
ремонтлау 

04 09 9900078020  80,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

04 09 9900078020 200 80,0 

Торак-коммуналь хуҗалык 05    536,0 

Төзекләндерү 05 03   536,0 

Урамнарны яктырту 05 03 9900078010  400,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078010 200 400,0 

Яшелләндерү 05 03 9900078030  20,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078030 200 20,0 

Зиратларны карап тоту 05 03 9900078040  10,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

  9900078040 200 10,0 

Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен 
төзекләндерү буенча башка чаралар 

05 03 9900078050  106,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078050 200 106,0 

Барлык чыгымнар     2302,5 
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 2021, 2022 еллар план чорына Ленино авыл җирлеге бюджеты чыгымнары 
классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар 

төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү. 
                                                                                                                          (мең сум) 

Исем Рз ПР КЦСР ВР 2021 
год 

2022 
год 

Гомумдәүләт мәсьәләләре: 01    1597,0 1629,0 

Функциясе югары вазыйфаи затлар  
Җирле үзидарә органнары 

01 02   456,0 475,0 

Муниципаль берәмлек башлыгы 01 02 9900002030  456,0 475,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 02 9900002030 100 456,0 475,0 

Башкарма хакимият органнары 
эшчәнлеге 

01 04   555,0 568,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 
җитәкчелек һәм идарә итү 

01 04 9900002040  555,0 568,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 04 9900002040 100 323,0 336,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

01 04 9900002040 200 231,0 231,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 
(экология) 

01 04 9900002040 800 1,0 1,0 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре: 01 13   586,0 586,0 

Ведомство буйсынуындагы 
учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү 
(үзәкләштерелгән бухгалтерияләр) 

01 13 9900029900  335,0 335,0 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

01 13 9900029900 100 324,0 324,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

01 13 9900029900 200 11,0 11,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре  
( мөлкәткә салым) 

 
01 

 
13 

 
9900002950 

 
800 

251,0 251,0 

 



Милли оборона  
02 

   120,5 121,5 

Мобилизация һәм тынгысыз әзерлек 02 03   120,5 121,5 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби 
исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

02 03 9900015180  120,5 121,5 

Дәүләт( муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары белән идарә итү 
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү 
чыгымнары 

02 03 9900015180 100 118,5 119,5 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

02 03 9900015180 200 2,0 2,0 

Милли икътисад 04    80,0 80,0 

Юл хуҗалыгы 04 09   80,0 80,0 

Төзекләндерү кысаларында шәһәр 
округлары һәм җирлекләре чикләрендә 
автомобиль юлларын һәм инженерлык 
корылмаларын төзү, карап тоту һәм 
ремонтлау 

04 09 9900078020  80,0 80,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

04 09 9900078020 200 80,0 80,0 

Торак-коммуналь хуҗалык 05    564,8 578,0 

Төзекләндерү 05    564,8 578,0 

Урамнарны яктырту 05 03 9900078010  428,8 442,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078010 200 428,8 442,0 

Яшелләндерү 05 03 9900078030  20,0 20,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078030 200 20,0 20,0 

Зиратларны карап тоту 05 03 9900078040  10,0 10,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078040 200 10,0 10,0 

Шәһәр округларын һәм авыл 
җирлекләрен төзекләндерү буенча 
башка чаралар 

05 03 9900078050  106,0 106,0 

Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар сатып алу, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078050 200 106,0 106,0 

БАРЛЫГЫ ЧЫГЫМНАР     2362,3 2408,5 

 
 

 


