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2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына 
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 
«Иске Куак авыл  җирлеге» 
муниципаль берәмлеге бюджеты турында 

 
 
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Иске Куак 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районының «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

2020 елга бюджетның төп характеристикаларын расларга: 
1) «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең 

гомуми күләме 3 021 880 сум күләмендә.; 
2)«Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме 3 021 880 сум.; 
3) «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты дефициты 0 

сум.  
2.2021 һәм 2022 елның план чорына «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге бюджетының төп характеристикаларын түбәндәгечә расларга: 
1) 2021 елга «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының 

фаразланган гомуми керем күләме 3 022 400 сум һәм 2022 елга 3 039 450 сум 
күләмендә.; 

2) 2021 елга «Иске Куак авыл җирлеге» бюджеты чыгымнарының гомуми 
күләме 3 022 400 сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 73 300 
сум һәм 2022 елга 3 039 450 сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 
расланган чыгымнар 147 300 сум күләмендә.; 
            3)Лениногорск муниципаль районы Иске Куак авыл җирлегенең 2021 елга 
бюджеты кытлыгы 0 мең сум һәм 2022 елга 0 мең сум күләмендә.  

3. «Иске куак авыл җирлеге»муниципаль берәмлегенең бюджет кытлыгын 
финанслау чыганакларын расларга : 

 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына әлеге Карарның 1 
нче кушымтасы нигезендә; 

  4.2021 елның 1 гыйнварына кадәр расларга: 
1) «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль эчке 

бурычының югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул исәптән Россия Федерациясе 
валютасында «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 



гарантияләре буенча эчке бурычының иң югары чиге нульле әһәмияткә ия; 
2022 елның 1 гыйнварына: 
1) «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль эчке 

бурычының югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул исәптән Россия Федерациясе 
валютасында «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 
гарантияләре буенча Эчке бурычының иң югары чиге нульле әһәмияткә ия; 

6.2023 елның 1 гыйнварына кадәр расларга: 
1) «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль эчке 

бурычының югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул исәптән Россия Федерациясе 
валютасында «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 
гарантияләре буенча эчке бурычының иң югары чиге нульле әһәмияткә ия; 

7. «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетында 2020 елга 
пландагы 2021 һәм 2022 елларга керемнәрнең күләмен әлеге карарның 2 нче 
кушымтасы нигезендә исәпкә алырга. 

8. Бюджет керемнәренең баш администраторлары һәм «Иске Куак авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 
исемлеген әлеге карарның 3 һәм 4 нче кушымталары нигезендә расларга.  

9.«Иске Куак авыл җирлеге»муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының 
ведомство структурасын түбәндәгечә расларга:  

- 2020 елга 2021 һәм 2022 еллар план чорына  әлеге Карарга 5 нче 
кушымтасы нигезендә. 

10.«Иске Куак авыл җирлеге» бюджетының бюджет ассигнованиеләрен 
бюджетлар чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 
максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне расларга: 

 2020 елга һәм 2021, 2022 елларның планлы чорына әлеге Карарга 6 нчы 
кушымта нигезендә. 

11.2020 елга гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә-0 сум, 2021 елга-0 сум 
һәм 2022 елга 0 сум күләмендә бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен 
расларга.  

12.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы муниципаль 
берәмлеге бюджетына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыруга тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар күләмен буш 
торуны оештыру һәм җирлек халкын 2020 елга мәдәният оешмалары хезмәтләре 
белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру чараларын тәэмин итү буенча төзелгән 
килешүләр нигезендә 2020 елга  988 100 сум, 2021 елга 994 300 сум һәм 2022 елга 
1 001 000 сум күләмендә расларга. 

Әлеге пунктта каралган Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар ай саен тигез өлешләр белән 
исәпләнә. 
           13.Россия Федерациясе Бюджет кодексының 142.3 статьясы нигезендә, 2020 
елга төзелгән килешүләр нигезендә җирле үзидарә органнарының вәкаләтләрен 
үтәгәндә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында 
җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 
бюджетына күчерелергә тиешле, 2020 елга 99 000 сум һәм 2021 һәм 2022 еллар 
план чорына төзелгән килешүләр нигезендә 43 800 сум һәм 0 сум күләмендә 
субсидияләр күләмен расларга. 
                    Әлеге пунктта каралган Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар ай саен тигез 
өлешләр белән исәпләнә. 

14.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан 
алына торган бюджетара трансфертларны «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге бюджетында расларга: 



2020 елда 100 280 сум күләмендә, 2021 елның план чорына 101 200 сум һәм 
2022 елда 118 850 сум күләмендә, шул исәптән: 

- 2020 елда бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлекләр бюджетларына 
дотацияләр - 8 200 сум, 2021 елның план чорына - 9 000 сум һәм 2022 елда 25 200 
сум күләмендә; 

- 2020 елда хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 
хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыруга субвенцияләр 92 080 сум, 2021 елның план 
чорына 92 200 сум һәм 2022 елда 93 650 сум күләмендә. 
            15.Җирле үзидарә органнары 2020 елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай 
ук «Иске Куак авыл җирлеге»муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары 
һәм муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә 
торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел. 

16. 2020 елның 1 гыйнварына «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге исеменнән төзелгән «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
исеменнән 2019 елда шушы муниципаль контрактлар шартлары нигезендә 
түләнергә тиешле товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә 
контрактларның калган чыгымнары күрсәтелгән максатларга бюджет 
ассигнованиеләре суммасыннан артмаган күләмдә әлеге муниципаль берәмлек 
бюджетының калган акчалары 2020 елда «Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул ителгән очракта 
күрсәтелгән максатларга бюджет ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә. 

17.Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 
«Иске Куак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты үтәлешен, шулай ук 
төзелгән килешүләр нигезендә гамәлгә ашыралар. "Иске Куак авыл җирлеге " 
муниципаль берәмлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләр башкаралар. 

18.Әлеге карарны Иске Куак авылы, Заварыкин ур., 36 йорт, Зеленая ур., 7 й.  
адреслары буенча урнашкан мәгълүмат стендларына урнаштыру юлы белән 
игълан итәргә һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми 
(http://leninogorsk.tatarstan.ru ) сайтында, "Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм 
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми (pravo.tatarstan.ru) порталында  
бастырып чыгарырга. 

        19. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 
            

 
 
 
 
  
«Иске Куак авыл җирлеге»  
 муниципаль берәмлеге башлыгы,  
 Совет Рәисе                                                                              И. Н. Сушкова   

 
 

  
 

 
 


