
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӨСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МИХАЙЛОВКА 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ III ЧАКЫРЫЛЫШ LIII УТЫРЫШЫ

17 НОМЕРЛЫ КАРАР

Михайловка 16 декабрь, 2019 ел

Мөслим муниципаль районы Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның планлы чорына 

бюджеты турында

Статья 1
1. 2020 елга Михайловка авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 

расларга:
1) Михайловка авыл җирлеге бюджетының фаразланыла торган гомуми кереме 

күләме 1313,Змең сум;
2) Тойгильдино авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 1313,Змең

сум;
3) Михайловка авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум.

2. 2021 һәм 2022 елга Михайловка авыл җирлеге бюджетының төп 
характеристикаларын түбәндәгечә расларга:

1) Михайловка авыл җирлеге бюджеты керемнәренең фаразлана торган гомуми 
күләме 2021 елга 1313,4 мең сум һәм 2022 елга 1313,4 мең сум;

2) Михайловка авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2021 елга 
1313,4 мең сум һәм 2022 елга 1313,4 мең сум;

3) 2021 елга Михайловка авыл җирлеге бюджеты кытлыгы 0 мең сум һәм 2022 елга 
0 мең сум.

3. Михайловка авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2020-2021 еллар план чорына 
бюджет дефицитын финанслау чыганакларын әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә 
билгеләргә.

Статья 2
1. 2021 елның 1 гыйнварына Михайловка авыл җирлеге муниципаль эчке 

бурычының югары чиген 0 сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 
сум күләмендә билгеләргә.

2. 2022 елның 1 гыйнварына Михайловка авыл җирлеге муниципаль эчке 
бурычының югары чиген 0 сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 
сум күләмендә билгеләргә.

3. 2023 елның 1 гыйнварына Михайловка авыл җирлеге муниципаль эчке 
бурычының югары чиген 0 сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 
сум күләмендә билгеләргә.

4.. Михайловка авыл җирлеге муниципаль бурычының иң югары чиге күләмен 
түбәндәгечә билгеләргә:

. 2020 елда -  0 сум күләмендә;
2021 елда -  0 сум күләмендә;
2022 елда -  0 сум күләмендә.
5. 2020-2022 елларда Михайловка авыл җирлегенең муниципаль гарантияләрен 

бирү планлаштырылмый.
6. 2020-2022 елларда Михайловка авыл җирлегенең муниципаль эчке бурыч 

алулары программасы планлаштырылмый.

Статья 3
Михайловка авыл җирлеге бюджетында 2020 елга һәм 2021-2022 елларның планлы



чорына әлеге Карарга 2 нче кушымта нигезендә фаразлана торган керемнәр күләмен 
исәпкә алырга.

Статья 4
Михайловка авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021-2022 елларның планлы чорына 

бюджет системасы бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативларын әлеге 
Карарга 3 нче кушымта нигезендә расларга.

Статья 5
1. Михайловка авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш администраторлары 

исемлеген әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә расларга.
2. Михайловка авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 5 нче кушымтасы нигезендә расларга.

Статья 6
1. Бюджет ассигнованиеләрен 2020 елга һәм 2021-2022 елларның планлы чорына 

бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан 
статьялары һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне әлеге карарга 6 нчы 
кушымта нигезендә расларга.

2. Михайловка авыл җирлеге чыгымнарының ведомство структурасын 2020 елга 
һәм 2021-2022 елларның планлы чорына әлеге Карарның 7 нче кушымтасы нигезендә 
расларга.

Статья 7
Михайловка авыл җирлеге башкарма Комитеты 2020 елда 2021-2022 елларда 

муниципаль хезмәткәрләр һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләре санын 
арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.

Статья 8
1. Михайловка авыл җирлеге бюджетын үтәгәндә бюджет турында расланган 

керемнәрнең гомуми күләменнән артык фактта алынган керемнәр агымдагы финанс 
елына һәм план чорына бюджет турындагы карарга үзгәрешләр кертмичә, муниципаль 
алынмаларны биләүгә, муниципаль бурычны түләүгә, шулай ук Россия Федерациясе 
Бюджет Кодексының 217 статьясындагы 3 пунктында каралган бюджет ассигнованиеләре 
җитмәгән очракта.

2. Максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр, башка бюджетара 
трансфертлар, шул исәптән бюджетны үтәгәндә керемнәр бюджеты турындагы карар 
белән расланган керемнәрдән тыш фактта аларның агымдагы финанс елы башына 
файдаланылмаган калдыклары,агымдагы финанс елына һәм план чорына бюджет 
турындагы карарга үзгәрешләр кертмичә, җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр кертеп, 
бюджет чыгымнарын арттыруга: максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр, 
башка бюджетара трансфертлар бирүгә җибәрелә.

, Статья 9
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары төзелгән 

килешүләр нигезендә Михайловка авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча аерым 
функцияләрне гамәлгә ашыра. ,

Статья 10
Әлеге карар 2020 елның 1 

Михайловка авыл җирлеге Исламов Р.Х.



 

             2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 1 нче кушымта 

 
1 номерлы таблица 

 
Михайловка авыл җирлегенең 2020 нче елга бюджет кытлыгын финанслау 

чыганаклары 
 

Күрсәткеч коды 
 

Күрсәткеч исеме Суммасы  
(мең сум) 

01 00 00 00 00 0000 00 Бюджет кытлыгын эчке финанслау 
чыганаклары 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исәпкә алу 
счетларында калган акчаларны 

үзгәртү 

0 

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын 
арттыру 

-1313,3  

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыкларын 
киметү 

+1313,3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 1 нче кушымта 

 
2 номерлы таблица 

Михайловка авыл җирлегенең 2021-2022 елларга бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары 

 

Күрсәткеч коды           Күрсәткеч исеме Суммасы  (мең 
сум.) 

2021 ел         2022 ел 

01 00 00 00 00 0000 00 Бюджет кытлыгын эчке финанслау 
чыганаклары 

0 0 

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исәпкә алу 
счетларында калган акчаларны үзгәртү 

0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын 
арттыру 

-1313,4 -1313,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыкларын 
киметү 

+1313,4 +1313,4 

 
 

 



 

 2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 1 нче кушымта 

 
 1 номерлы таблица 

2020 елга Михайловка авыл җирлеге бюджетына керемнәр керү 
 

Исеме Керем коды Елга 
сумма 

Керемнәр 10000000000000000 723,4 

Табышка, керемнәргә салымнар 10100000000000000  80,4 

Физик затлар керемнәренә салым 10102000010000110 80,4 

Салым исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе Салым 
кодексының 227,227.1 һәм 228 статьялары нигезендә 
гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән тыш, чыганагы 
салым агенты булган керемнәрдән физик затлар 
керемнәренә салым 

 
 
  
10102010011000110 

80,4 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 10503010010000110  

Физик затлар мөлкәтенә авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан салым салу объектларына кулланыла торган 
ставкалар буенча алына торган   салым 

 
 
10601030100000110 

70,0 

Россия Федерациясе Салым кодексының 394 
статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендә 
билгеләнгән һәм җирлекләр чикләрендә урнашкан 
салым салу объектларына карата кулланыла торган 
ставкалар буенча алына торган җир салымы 

 
10606003100000110 

573,0 

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 

11105013100000120  

Җирлекләр бюджетлары акчаларын алучылар 
тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән башка 
керемнәр 

11301000100000130  

Җирлекләр бюджетлары чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка керемнәр 

11302000100000130  

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 20000000000000000 
589,9 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлек 
бюджетларына дотацияләр 

20215001100000150 499,8 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү чараларына 
ярдәм итүгә җирлекләр бюджетларына дотацияләр 

20215002100000150 0,0 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга 
җирлекләр бюджетларына субвенцияләр 

20235930100000150  

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыруга җирлек 
бюджетына субвенцияләр 

20235118100000150 90,1 

БАРЛЫГЫ КЕРЕМНӘР  1313,3 

 
 
 



 

 2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 2 нче кушымта 

 
 2 номерлы таблица 

2021-2022  елларга Михайловка авыл җирлеге бюджетына керемнәр керү 

Исеме Керем коды 2021 
ел 

2022 
ел 

Керемнәр  10000000000000000 723,4 723,4 

Табышка, керемнәргә салымнар  10100000000000000  80,4 80,4 

Физик затлар керемнәренә салым  10102000010000110 80,4 80,4 

Салым исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе 
Салым кодексының 227,227.1 һәм 228 статьялары 
нигезендә гамәлгә ашырыла торган керемнәрдән 
тыш, чыганагы салым агенты булган керемнәрдән 
физик затлар керемнәренә салым 

 
 
  
10102010011000110 

80,4 80,4 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы  10503010010000110   

Физик затлар мөлкәтенә авыл җирлекләре 
чикләрендә урнашкан салым салу объектларына 
кулланыла торган ставкалар буенча алына торган   
салым 

 
 10601030100000110 

70,0 70,0 

Россия Федерациясе Салым кодексының 394 
статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендә 
билгеләнгән һәм җирлекләр чикләрендә урнашкан 
салым салу объектларына карата кулланыла 
торган ставкалар буенча алына торган җир салымы 

 10606003100000110 573,0 573,0 

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 

11105013100000120   

Җирлекләр бюджетлары акчаларын алучылар 
тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән башка 
керемнәр 

11301000100000130   

Җирлекләр бюджетлары чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка керемнәр 

11302000100000130   

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 2 0000000000000000 
590,0 590,0 

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә җирлек 
бюджетларына дотацияләр 

20215001100000150 499,8 499,8 

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү 
чараларына ярдәм итүгә җирлекләр бюджетларына 
дотацияләр 

20215002100000150 0,0 0,0 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга 
җирлекләр бюджетларына субвенцияләр 

20235930100000150   

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыруга 
җирлек бюджетына субвенцияләр 

20235118100000150 90,2 90,2 

БАРЛЫГЫ КЕРЕМНӘР  1313,4 1313,4 

 



 

 2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 3 нче кушымта 

 
 

Мөслим муниципаль районы Михайловка авыл җирлеге бюджетының салымлы һәм 
салымсыз керемнәре баш администраторлары –  

Мөслим муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

Бүлек 
коды 

Бюджет кодлары 
классификация 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, статьяларының 
һәм ярдәмче статьяларының исеме 

094 Мөслим муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

094 1 08 04020 01 1000 110 Нотариаль гамәлләр кылуга Россия Федерациясенең 
законнар актлары нигезендә вәкаләтле җирле үзидарә 
органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 
гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы 

094 1 08 04020 01 4000 110 Нотариаль гамәлләр кылуга Россия Федерациясенең 
законнар актлары нигезендә вәкаләтле җирле үзидарә 
органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль 
гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы 

094 1 08 07175 01 1000 110  Куркыныч, авыр һәм (яисә) эре габаритлы йөкләрне 
ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чараларын 
автомобиль юллары буйлап хәрәкәткә махсус рөхсәт бирү 
өчен җирлекнең җирле үзидарә органы тарафыннан 
җирлекләр бюджетларына күчерелә торган дәүләт 
пошлинасы 

094 1 08 07175 01 4000 110 Куркыныч, авыр һәм (яисә) эре габаритлы йөкләрне 
ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чараларын 
автомобиль юллары буйлап хәрәкәткә махсус рөхсәт бирү 
өчен җирлекнең җирле үзидарә органы тарафыннан 
җирлекләр бюджетларына күчерелә торган дәүләт 
пошлинасы 

094 1 11 02033 10 0000 120 Авыл җирлекләре бюджетларының вакытлыча ирекле 
акчаларын урнаштырудан керемнәр 

094 1 11 03050 10 0000 120 Ил эчендәге бюджет кредитлары бирүдән авыл 
җирлекләре бюджетлары хисабына алынган процентлар 

094 1 13 01995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын алучылар 
тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән (эшләрдән) 
башка керемнәр 

094 1 13 02065 10 0000 130 Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле 
чыгымнарны каплау тәртибендә керә торган керемнәр 

094 1 13 02995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка керемнәр 

094 1 16 02020 02 0000 140 Муниципаль хокукый актларны бозган өчен административ 
хокук бозулар турында Россия Федерациясе субъектлары 
законнарында билгеләнгән административ штрафлар 

094 1 16 07090 10 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 

094 1 16 10100 10 0000 140 Бюджет акчаларыннан законсыз яисә максатчан 
файдаланмау нәтиҗәсендә китерелгән зыянны каплауга 



 

Бүлек 
коды 

Бюджет кодлары 
классификация 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, статьяларының 
һәм ярдәмче статьяларының исеме 

салына торган акчалата түләтүләр (авыл җирлекләре 
бюджетлары өлешендә) 

094 1 16 10031 10 0000 140 Файда күрүчеләр авыл җирлеге бюджеты акчаларын 
алучылар булган иминият очраклары барлыкка килгәндә 
зыянны каплау 

094 1 16 10061 10 0000 140 Муниципаль контрактның муниципаль органы (муниципаль 
казна учреждениесе) белән төзелештән читләшүгә 
китерелгән зыянны каплау максатларында түләүләр, 
шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт 
системасы турында Россия Федерациясе законнарын 
бозган өчен авыл җирлеге бюджетына күчерелергә тиешле 
башка акчалар (муниципаль юл фонды акчалары 
исәбеннән финанслана торган муниципаль контракттан 
тыш)) 

094 1 16 11064 01 0000 140 Авыр йөкле һәм (яисә) эре габаритлы йөкләрне ташучы 
транспорт чаралары тарафыннан җирле әһәмияттәге 
автомобиль юлларына китерелә торган зыянны каплау 
максатларында түләнә торган түләүләр 

094 1 16 10123 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 
керемнәр 

094 1 17 01050 10 0000 180 Җирлекләр бюджетларына күчерелә торган ачыкланмаган 
керемнәр 

094 1 17 05050 10 0000 180 Җирлекләр бюджетларының салым булмаган башка 
керемнәре 

094 1 17 14030 10 0000 150 Җирлекләр бюджетларына күчерелә торган үзара салым 
акчалары 

094 2 02 15001 10 0000 150 Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре 
бюджетларына дотацияләр 

094 2 02 15002 10 0000 150 Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү чараларына 
ярдәм итү өчен авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр 

094 2 02 16001 10 0000 150 Муниципаль районнар бюджетларыннан бюджет тәэмин 
ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр 

094 2 02 29900 10 0000 150 Җирле бюджетлардан авыл җирлекләре бюджетларына 
субсидияләр 

094 2 02 29999 10 0000 150 Җирлекләр бюджетларына башка субсидияләр 

094 2 02 30024 10 0000 150 Россия Федерациясе субъектларының тапшырыла торган 
вәкаләтләрен үтәү өчен җирлекләр бюджетларына 
субвенцияләр 

094 2 02 35118 10 0000 150 Хәрби комиссариатлары булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен җирлек 
бюджетларына субвенцияләр 

094 2 02 35930 10 0000 150 Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен 
җирлекләр бюджетларына субвенцияләр 



 

Бүлек 
коды 

Бюджет кодлары 
классификация 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, статьяларының 
һәм ярдәмче статьяларының исеме 

094 2 02 39999 10 0000 150 Җирлекләр бюджетларына башка субвенцияләр 

094 2 02 45160 10 0000 150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул 
ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен җирлекләр 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

094 2 02 49999 10 0000 150  Җирлекләр бюджетларына тапшырыла торган башка 
бюджетара трансфертлар 

094 2 04 05099 10 0000 150 Дәүләтнеке булмаган оешмалардан авыл җирлекләре 
бюджетларына башка түләүләр 

094 2 07 05030 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларына кире кайтарылмый 
торган башка керемнәр 

094 2 08 05000 10 0000 180 Артык түләнгән яки артык алынган салымнар, җыемнар 
һәм башка түләүләр суммаларын кире кайтаруны (зачетны) 
гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре бюджетларыннан 
(авыл җирлекләре бюджетларына) күчерелгән акчалар, 
шулай ук мондый кире кайтаруны үз вакытында 
башкармаган өчен процентлар суммалары һәм артык 
алынган суммаларга исәпләнгән процентлар суммалары 

 
 
 
094 

 

 

2 18 60010 10 0000 150 

Максатчан билгеләнештәге субсидияләр, субвенцияләр 
һәм башка бюджетара трансфертларның калган 
калдыкларын муниципаль районнар бюджетларыннан кире 
кайтарудан җирлекләр бюджетлары керемнәре 

 
094 

 

2 18 60020 10 0000 150 

Узган еллардан калган максатчан билгеләнештәге 
субсидияләрне, субвенцияләрне һәм башка бюджетара 
трансфертларны бюджеттан тыш дәүләт фондлары 
бюджетларыннан кире кайтарудан җирлекләр бюджетлары 
керемнәре 

 
094 

 

2 18 05010 10 0000 180 

Узган еллардагы субсидияләрнең калган өлешләрен 
бюджет учреждениеләре тарафыннан кире кайтарудан 
җирлекләр бюджетлары керемнәре 

 
094 

 

2 19 60010 10 0000 150 

Узган еллардан калган максатчан билгеләнештәге 
субсидияләрне, субвенцияләрне һәм башка бюджетара 
трансфертларны җирлекләр бюджетларыннан кире кайтару 

165 Мөслим муниципаль районының «Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы» 
муниципаль казна учреждениесе 

165 1 11 05035 10 0000 120 

Җирлекләрнең һәм алар төзегән учреждениеләрнең идарә 
органнары оператив идарәсендәге мөлкәтне (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
арендага бирүдән керемнәр 

165 1 11 02085 10 0000 120 
Җирлекләр милкендә акцияләр сату буенча аукционнар 
үткәрү барышында туплана торган суммаларны 
урнаштырудан керемнәр 

 
 
 

165 
 1 11 05025 10 0000 120 

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, шулай 
ук җирлекләр милкендәге җирләр өчен аренда 
шартнамәләрен төзүгә хокукны сатудан акчалар 
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләрнең җир 
кишәрлекләреннән тыш) 

 
 

165 
 1 11 07015 10 0000 120 

Җирлекләр төзегән муниципаль унитар 
предприятиеләрнең салымнар түләгәннән һәм башка 
мәҗбүри түләүләреннән соң калган табыш өлешен 



 

Бүлек 
коды 

Бюджет кодлары 
классификация 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, статьяларының 
һәм ярдәмче статьяларының исеме 

күчерүдән керемнәр 

 
 

165  1 11 08050 10 0000 120 

Җирлекләр милкендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләрнең, шулай ук муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) залогка, ышанычлы идарәгә 
тапшырудан алына торган акчалар 

 
 

165  1 11 09045 10 0000 120 

Җирлекләр милкендәге мөлкәттән (муниципаль бюджет 
һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) файдаланудан башка 
керемнәр 

165 1 13 01995 10 0000 130 Җирлекләр бюджетлары акчаларын алучылар тарафыннан 
түләүле хезмәт күрсәтүләрдән (эшләрдән) башка керемнәр 

165 1 1302065 10 0000 130 Авыл җирлеге мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле рәвештә 
тотылган чыгымнарны каплау тәртибендә керә торган 
керемнәр 

165 1 13 02995 10 0000 130 Җирлекләр бюджетлары чыгымнарын компенсацияләүдән 
башка керемнәр 

165 
 

 1 14 01050 10 0000 410 Җирлекләр милкендәге фатирларны сатудан керемнәр 

 
 

165 
 1 14 02052 10 0000 410 

Җирлекләрнең идарә органнары карамагындагы 
учреждениеләрнең оператив идарәсендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән тыш) реализацияләүдән керемнәр, 
күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә ашыру 
өлешендә 

 
 

165 
 1 14 02052 10 0000 440 

Җирлекләрнең идарә органнары карамагындагы 
учреждениеләрнең оператив идарәсендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән тыш) реализацияләүдән керемнәр, 
күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә 
ашыру өлешендә 

 
165 

 1 14 02053 10 0000 410 

Җирлекләр милкендәге башка мөлкәтне (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай 
ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) реализацияләүдән 
керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны 
гамәлгә ашыру өлешендә 

 
165 

 1 14 02053 10 0000 440 

Җирлекләр милкендәге башка мөлкәтне (муниципаль 
бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай 
ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул исәптән казна 
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) реализацияләүдән 
керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны 
гамәлгә ашыру өлешендә 

 
 

165 
 1 17 02020 10 0000 180 

Җирлекләр территорияләрендә урнашкан авыл хуҗалыгы 
җирләрен тартып алуга бәйле рәвештә авыл хуҗалыгы 
җитештерүе югалтуларын каплау (2008 елның 1 
гыйнварына кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр буенча) 

165 
1 17 01050 10 0000 180 

Җирлекләр бюджетларына күчерелә торган ачыкланмаган 
керемнәр 

165 1 17 05050 10 0000 180 Җирлекләр бюджетларының салымсыз башка керемнәре 



 

 2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 4 нче кушымта 

2020 елга һәм 2021-2022 елларның планлы чорына Михайловка авыл җирлегенең 
бюджет системасы бюджетлары арасында керемнәрне бүлү нормативлары                         
(процентларда) 

Бүле
к 

коды 

Бюджет 
классификациясе 

кодлары 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, 
статьяларының һәм ярдәмче 
статьяларының исеме 

 Авыл 
җирлеге 

 бюджет
ы 

094 Мөслим муниципаль районының финанс-бюджет палатасы  

 
 
 

094 

 

 

 

   1 08 04020 01 1000 
110 

Нотариаль гамәлләр кылуга Россия 
Федерациясенең законнар актлары 
нигезендә вәкаләтле җирле үзидарә 
органнарының вазыйфаи затлары 
тарафыннан нотариаль гамәлләр кылган 
өчендәүләт пошлинасы 

 
 
 

100 

 
 

094 

 

 

1 08 04020 01 4000 110 

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

 
 

100 

 
 
 

094 

 

 

 

1 08 07175 01 1000 110 

 Куркыныч, авыр һәм (яисә) эре габаритлы 
йөкләрне ташуны гамәлгә ашыручы 
транспорт чараларын автомобиль юллары 
буйлап хәрәкәткә махсус рөхсәт бирү өчен 
җирлекнең җирле үзидарә органы 
тарафыннан җирлекләр бюджетларына 
күчерелә торган дәүләт пошлинасы 

 
 
 

100 

 
 
 

094 

 

 

 

1 08 07175 01 4000 110 

Куркыныч, авыр һәм (яисә) эре габаритлы 
йөкләрне ташуны гамәлгә ашыручы 
транспорт чараларын автомобиль юллары 
буйлап хәрәкәткә махсус рөхсәт бирү өчен 
җирлекнең җирле үзидарә органы 
тарафыннан җирлекләр бюджетларына 
күчерелә торган дәүләт пошлинасы 

 
 
 

100 

094 1 11 02033 10 0000 120 Авыл җирлекләре бюджетларының 
вакытлыча ирекле акчаларын 
урнаштырудан керемнәр 

100 

 
094 

1 11 03050 10 0000 120 Ил эчендәге бюджет кредитлары бирүдән 
авыл җирлекләре бюджетлары хисабына 
алынган процентлар 

 
100 

 
094 

 

1 13 01995 10 0000 130 

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

 
100 

 
094 

 

1 13 02065 10 0000 130 

Авыл җирлекләре мөлкәтен 
Эксплуатацияләүгә бәйле чыгымнарны 

 
100 



 

 

10 

Бүле
к 

коды 

Бюджет 
классификациясе 

кодлары 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, 
статьяларының һәм ярдәмче 
статьяларының исеме 

 Авыл 
җирлеге 

 бюджет
ы 

каплау тәртибендә керә торган керемнәр 

094 1 13 02995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары 
чыгымнарын компенсацияләүдән башка 
керемнәр 

100 

 
094 

    
  1 16 02020 02 0000 
140 

Муниципаль хокукый актларны бозган өчен 
административ хокук бозулар турында 
Россия Федерациясе субъектлары 
законнарында билгеләнгән административ 
штрафлар 

 
100 

 
 
 
 

094 

 

 

 

1 16 07090 10 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 

 
094 

 

1 16 10100 10 0000 140 

Бюджет акчаларыннан законсыз яисә 
максатчан файдаланмау нәтиҗәсендә 
китерелгән зыянны каплауга салына 
торган акчалата түләтүләр (авыл 
җирлекләре бюджетлары өлешендә) 

 
 

100 

094 1 16 10031 10 0000 140 Файда күрүчеләр авыл җирлеге бюджеты 
акчаларын алучылар булган иминият 
очраклары барлыкка килгәндә зыянны 
каплау 

100 

094 1 16 10061 10 0000 140 Муниципаль контрактның муниципаль 
органы (муниципаль казна учреждениесе) 
белән төзелештән читләшүгә китерелгән 
зыянны каплау максатларында түләүләр, 
шулай ук дәүләт һәм муниципаль 
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 
өлкәсендә контракт системасы турында 
Россия Федерациясе законнарын бозган 
өчен авыл җирлеге бюджетына 
күчерелергә тиешле башка акчалар 
(муниципаль юл фонды акчалары 
исәбеннән финанслана торган муниципаль 
контракттан тыш)) 

100 

094 1 16 11064 01 0000 140 Авыр йөкле һәм (яисә) эре габаритлы 
йөкләрне ташучы транспорт чаралары 
тарафыннан җирле әһәмияттәге 
автомобиль юлларына китерелә торган 
зыянны каплау максатларында түләнә 
торган түләүләр 

100 

094 1 16 10123 01 0000 140 2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка 
килгән бурычларны түләү исәбенә керә 
торган акчалата түләтүләрдән 
(штрафлардан) керемнәр 2020 елның 1 

100 
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Бүле
к 

коды 

Бюджет 
классификациясе 

кодлары 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, 
статьяларының һәм ярдәмче 
статьяларының исеме 

 Авыл 
җирлеге 

 бюджет
ы 

гыйнварына кадәр гамәлдә булган 
нормативлар буенча муниципаль берәмлек 
бюджетына күчерелергә тиеш керемнәр 

094 1 17 01050 10 0000 180 Җирлекләр бюджетларына күчерелә 
торган ачыкланмаган керемнәр 

100 

094 1 17 05050 10 0000 180 Җирлекләр бюджетларының салым 
булмаган башка керемнәре 

100 

094 1 17 14030 10 0000 150 Җирлекләр бюджетларына күчерелә 
торган үзара салым акчалары 

100 

165 Мөслим муниципаль районының «Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы» 
муниципаль казна учреждениесе 

165 1 11 05035 10 0000 120 

Җирлекләрнең һәм алар төзегән 
учреждениеләрнең идарә органнары 
оператив идарәсендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
арендага бирүдән керемнәр 

 
 
 

100 

165 1 11 02085 10 0000 120 

Җирлекләр милкендә акцияләр сату 
буенча аукционнар үткәрү барышында 
туплана торган суммаларны урнаштырудан 
керемнәр 

 
 

100 

 
165 

 1 11 05013 10 0000 
120 

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

 
0 

 
 
 

165 
 1 11 05025 10 0000 

120 

Аренда түләве рәвешендә алына торган 
керемнәр, шулай ук җирлекләр милкендәге 
җирләр өчен (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләрнең җир 
кишәрлекләреннән тыш) шартнамәләр 
төзү хокукын сатудан акчалар 

 
 
 

100 

 
 

165 
 1 11 07015 10 0000 

120 

Җирлекләр төзегән муниципаль унитар 
предприятиеләрнең салымнар түләгәннән 
һәм башка мәҗбүри түләүләреннән соң 
калган табыш өлешен күчерүдән керемнәр 

 
 

100 

 
 
 
 
 

165 

 1 11 08050 10 0000 
120 

Җирлекләр милкендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул 
исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) ышанычлы идарәгә 
залогка тапшырудан алына торган акчалар 

 
 
 
 

100 

 
 

 1 11 09045 10 0000 
120 

Җирлекләр милкендәге мөлкәттән 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
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Бүле
к 

коды 

Бюджет 
классификациясе 

кодлары 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, 
статьяларының һәм ярдәмче 
статьяларының исеме 

 Авыл 
җирлеге 

 бюджет
ы 

 
 

165 

учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул 
исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) файдаланудан башка 
керемнәр 

 
100 

165 1 13 01995 10 0000 130 Җирлекләр бюджетлары акчаларын 
алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр 
(эшләр) күрсәтүдән башка керемнәр 

 
100 

165 1 13 02995 10 0000 130 Җирлекләр бюджетлары чыгымнарын 
компенсацияләүдән башка керемнәр 

100 

 
165 

 

 1 14 01050 10 0000 
410 

Җирлекләр милкендәге фатирларны 
сатудан керемнәр 

100 

 
 
 

165  1 14 02052 10 0000 
410 

Җирлекләрнең идарә органнары 
карамагындагы учреждениеләрнең 
оператив идарәсендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән 
мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә 
ашыру өлешендә 

 
 
 

100 

 
 
 
 

165 
 1 14 02052 10 0000 

440 

Җирлекләрнең идарә органнары 
карамагындагы учреждениеләрнең 
оператив идарәсендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән 
мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә 
ашыру өлешендә 

 
 
 

100 

 
 
 
 

165 
 1 14 02053 10 0000 

410 

Җирлекләр милкендәге башка мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул 
исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) реализацияләүдән 
керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча төп 
чараларны гамәлгә ашыру өлешендә 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

165 
 1 14 02053 10 0000 

440 

Җирлекләр милкендәге башка мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул 
исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) реализацияләүдән 
керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча 
матди запасларны гамәлгә ашыру 
өлешендә 

 
 
 
 

100 

 
 

 1 14 06013 10 0000 
430 

Дәүләт милке чикләнмәгән һәм җирлекләр 
чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләрен 

 
0 
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Бүле
к 

коды 

Бюджет 
классификациясе 

кодлары 

Керем төркемнәренең, төркемчәләренең, 
статьяларының һәм ярдәмче 
статьяларының исеме 

 Авыл 
җирлеге 

 бюджет
ы 

165 сатудан керемнәр 

 
 

165 
 1 14 06025 10 0000 

430 

Җирлекләр милкендәге җир 
кишәрлекләрен (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләрнең җир 
кишәрлекләреннән тыш) сатудан керемнәр 

 
 

100 

 
 
 

165 
 1 17 02020 10 0000 

180 

Җирлекләр территорияләрендә урнашкан 
авыл хуҗалыгы җирләрен тартып алуга 
бәйле рәвештә авыл хуҗалыгы 
җитештерүе югалтуларын каплау (2008 
елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка 
килгән йөкләмәләр буенча) 

 
 

100 

165 
1 17 01050 10 0000 180 

Җирлекләр бюджетларына күчерелә 
торган ачыкланмаган кертемнәр 

100 

165 
1 17 05050 10 0000 180 

Җирлекләр бюджетларының салымсыз 
башка керемнәре 

100 

 



 

                                                                     
2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 5 нче кушымта 
  

 1 номерлы таблица 
 

Мөслим муниципаль районының  
Михайловка авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының  

баш администраторлары - җирле үзидарә органнары исемлеге 

  

   
094 Мөслим муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

094 01 05 00 00 00 0000 500 
Мөслим муниципаль районы бюджетының калган 
акчаларын арттыру 

094 01 05 00 00 00 0000 600 
Мөслим муниципаль районы бюджетының калган 
акчаларын киметү 
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 2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 6 нчы кушымта 

 1 номерлы таблица 
 

2020 елга Михайловка авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен 
бюджетлар чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 

максатчан статьялары һәм төрләре төркемнәре буенча бүлү  
                                                                     

                                                                                                                                мең сум 

Исеме Рз ПР ЦСР ВР Сум 
масы 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 01    976,0 

Россия Федерациясе субъектының һәм 
муниципаль берәмлекнең югары вазыйфаи 
заты эшчәнлеге 

01 02   450,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек 
һәм идарә итү 

01  02 9900002000  450,0 

Үзәк аппарат 01 02 9900002030  450,0 

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

01 02 9900002030 100 450,0 

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

01 02 9900002030 200  

Башка бюджет ассигнованияләре 01 02 9900002030 800  

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 
түләү 

01 02 9900002950   

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 02 9900002950 800  

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 
(вәкиллекле) органы һәм муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 
эшчәнлеге 

 
01 

 
03 

  3,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек 
һәм идарә итү 

01 03 9900002000  3,0 

Үзәк аппарат 01 03 9900002040   

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

01 03 9900002040 100  

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

01 03 9900002040 200  

Башка бюджет ассигнованияләре 01 02 9900002040 800 3,0 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 
түләү 

01 03 9900002950   

Башка бюджет ассигнованияләре 01 03 9900002950 800  

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 
Федерациясе субъектлары дәүләт 

01 04   483,6 
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хакимиятенең югары башкарма органнары, 
җирле администрацияләр эшчәнлеге 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек 
һәм идарә итү 

01 04 9900002000  483,6 

Үзәк аппарат 01 04 9900002040  483,6 

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

01 04 9900002040 100 348,0 

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

01 04 9900002040 200 134,6 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 
түләү 

01 04 9900002950   

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 04 9900002040 800 1,0 

Резерв фондлары 01 11   39,4 

Резерв фондлары 01 11 9900007411  39,4 

Резерв фондлары 01 11 9900007411 800 39,4 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 13   8,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек 
һәм идарә итү 

01 13 9900059300   

Гражданлык хәле актларын теркәү 01 13 9900059300   

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

01 13 9900059300 100  

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

01 13 9900059300 200  

Башка бюджет ассигнованияләре 01 13 9900059300 800  

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 
түләү 

01 13 9900002950  8,0 

Башка бюджет ассигнованияләре 01 13 9900002950 800 8,0 

Милли оборона 02 00   90,1 

Мобилизация һәм гаскәрдән тыш әзерлек 02 03   90,1 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек 
һәм идарә итү 

02 03 9900051180  90,1 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

02 03 9900051180  90,1 

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

02 03 9900051180 100 87,2 

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

02 03 9900051180 200 2,9 

Башка бюджет ассигнованиеләре 02 03 9900051180 800  

Торак-коммуналь хуҗалык 05    230,0 

Торак хуҗалыгы 05 01    

Торак хуҗалыгына ярдәм итү 05 01 9900076040   

Торак хуҗалыгы өлкәсендә чаралар 05 01 9900076040   
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Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар 
сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү 

05 01 9900076040 200  

Коммуналь хуҗалык 05 02    

Коммуналь хуҗалыкка ярдәм итү 05 02 9900075050   

Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 05 02 9900075050   

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

05 02 9900075050 200  

Төзекләндерү 05 03   230,0 

Урамнарны яктырту 05 03 9900078010  28,0 

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

05 03 9900078010 200 28,0 

Яшелләндерү 05 03 9900078030   

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

05 03 9900078030 200  

Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен 
төзекләндерү буенча башка чаралар 

05 03 9900078050  202,0 

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

05 03 9900078050 200 202,0 

Физик культура һәм спорт 11    9,2 

Массакүләм спорт 11 02   9,2 

Физик культура һәм спорт өлкәсендә чаралар 11 02 1010112870  9,2 

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

11 02 1010112870 200 9,2 

Бюджетара трансфертлар      

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 
өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр 
бюджетларыннан муниципаль районнар 
бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм  
муниципаль районнар бюджетларыннан 
җирлекләр бюджетларына бюджетара 
трансфертлар 

08 01 9900025700 540  

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 
өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр 
бюджетларыннан муниципаль районнар 
бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм  
муниципаль районнар бюджетларыннан 
җирлекләр бюджетларына бюджетара 
трансфертлар 

05 01 9900025700 540  

Барлыгы     1313,3 
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2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 6 нчы кушымта 

 
 2 номерлы таблица 

 
2021-2022 елларга бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төрләре төркемнәре буенча Михайловка авыл 
җирлеге бюджетының            бюджет ассигнованиеләрен бүлү                                                                    
                                                                                      мең сум 

Исеме Рз ПР ЦСР ВР Суммасы 

2021 
ел 

2022 
ел 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 01    976,0 976,0 

Россия Федерациясе субъектының һәм 
муниципаль берәмлекнең югары 
вазыйфаи заты эшчәнлеге 

01 02   450,0 450,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 
җитәкчелек һәм идарә итү 

01  02 9900002000  450,0 450,0 

Үзәк аппарат 01 02 9900002030  450,0 450,0 

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

01 02 9900002030 100 450,0 450,0 

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

01 02 9900002030 200   

Башка бюджет ассигнованияләре 01 02 9900002030 800   

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 
салым түләү 

01 02 9900002950    

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 02 9900002950 800   

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару 
(вәкиллекле) органы һәм муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 
эшчәнлеге  

 
01 

 
03 

  3,0 3,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 
җитәкчелек һәм идарә итү 

01 03 9900002000    

Үзәк аппарат 01 03 9900002040    

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

01 03 9900002040 100   

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

01 03 9900002040 200   
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хезмәтләр күрсәтү 

Башка бюджет ассигнованияләре 01 03 9900002040 800 3,0 3,0 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 
салым түләү 

01 03 9900002950    

Башка бюджет ассигнованияләре 01 03 9900002950 800   

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия 
Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимиятенең югары башкарма 
органнары, җирле администрацияләр 
эшчәнлеге 

01 04   483,6 483,6 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 
җитәкчелек һәм идарә итү 

01 04 9900002000  483,6 483,6 

Үзәк аппарат 01 04 9900002040  483,6 483,6 

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

01 04 9900002040 100 348,0 348,0 

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

01 04 9900002040 200 134,6 134,6 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 
салым түләү 

01 04 9900002950    

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 04 9900002040 800 1,0 1,0 

Резерв фондлары 01 11   39,4 39,4 

Резерв фондлары 01 11 9900007411  39,4 39,4 

Резерв фондлары 01 11 9900007411 800 39,4 39,4 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 13   8,0 8,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 
җитәкчелек һәм идарә итү 

01 13 9900059300    

Гражданлык хәле актларын теркәү 01 13 9900059300    

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

01 13 9900059300 100   

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

01 13 9900059300 200   

Башка бюджет ассигнованияләре 01 13 9900059300 800   

Оешмалар милкенә һәм җир салымына 
салым түләү 

01 13 9900002950  8,0 8,0 

Башка бюджет ассигнованияләре 01 13 
 

9900002950 800 8,0 8,0 

Милли оборона 02 00   90,2 90,2 

Мобилизация һәм гаскәрдән тыш әзерлек 02 03   90,2 90,2 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 
җитәкчелек һәм идарә итү 

02 03 9900051180  90,2 90,2 

Хәрби комиссариатлар булмаган 02 03 9900051180  90,2 90,2 
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территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру 

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

02 03 9900051180 100 87,3 87,3 

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

02 03 9900051180 200 2,9 2,9 

Башка бюджет ассигнованиеләре 02 03 9900051180 800   

Торак-коммуналь хуҗалык 05    197,2 164,3 

Торак хуҗалыгы 05 01     

Торак хуҗалыгына ярдәм итү 05 01 9900076040    

Торак хуҗалыгы өлкәсендә чаралар 05 01 9900076040    

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

05 01 9900076040 200   

Коммуналь хуҗалык 05 02     

Коммуналь хуҗалыкка ярдәм итү 05 02 9900075050    

Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 05 02 9900075050    

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

05 02 9900075050 200   

Төзекләндерү 05 03   197,2 164,3 

Урамнарны яктырту 05 03 9900078010  28,0 28,0 

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

05 03 9900078010 200 28,0 28,0 

Яшелләндерү 05 03 9900078030    

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

05 03 9900078030 200   

Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен 
төзекләндерү буенча башка чаралар 

05 03 9900078050  169,2  136,3 
 

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

05 03 9900078050 200 169,2 136,3 

Физик культура һәм спорт 11    9,2 9,2 

Массакүләм спорт 11 02   9,2 9,2 

Физик культура һәм спорт өлкәсендә 
чаралар 

11 02 1010112870  9,2 9,2 

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

11 02 1010112870 200 9,2 9,2 

Бюджетара трансфертлар       

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 

08 01 9900025700 540   
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ашыруга җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына 
бюджетара трансфертлар һәм  муниципаль 
районнар бюджетларыннан җирлекләр 
бюджетларына бюджетара трансфертлар 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә 
ашыруга җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына 
бюджетара трансфертлар һәм  муниципаль 
районнар бюджетларыннан җирлекләр 
бюджетларына бюджетара трансфертлар 

05 01 9900025700 540   

Шартлы расланган чыгымнар 99 99 99999 99999  999 32,8 65,7 

Барлыгы     1313,4 1313,4 
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 2019 елның 16 декабрендәге 
«Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 7 нче кушымта 

 
              1 номерлы таблица 

 
 

2020 елга Михайловка авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы    
                   
                                                   мең сум  

Исеме Ведо
мств
о 

Бү-
лек 

ПР ЦСР ВР Сумма
сы  

 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 509 01 00   976,0 

Россия Федерациясе субъектының һәм муниципаль берәмлекнең югары 
вазыйфаи заты эшчәнлеге 

509 01 02   450,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01  02 9900002000  450,0 

Үзәк аппарат 509 01 02 9900002030  450,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 02 9900002030 100 450,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 01 02 9900002030 200  

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 02 9900002030 800  

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 02 9900002950   

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 02 9900002950 800  

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) органы һәм муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле органнары эшчәнлеге 

509  
01 

 
03 

  3,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 03 9900002000  3,0 

Үзәк аппарат 509 01 03 9900002040  3,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 03 9900002040 100  
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Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 01 03 9900002040 200  

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 03 9900002040 800 3,0 

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 03 9900002950   

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 03 9900002950 800  

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 
хакимиятенең иң югары башкарма органнары, җирле администрацияләр 
эшчәнлеге 

509 01 04   483,6 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 04 9900002000  483,6 

Үзәк аппарат 509 01 04 9900002040  483,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 04 9900002040 100 348,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 01 04 9900002040 200 134,6 

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 04 9900002950   

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 04 9900002040 800 1,0 

Резерв фондлар 509 01 11   39,4 

Резерв фондлар 509 01 11 9900007411  39,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 11 9900007411 800 39,4 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 509 01 13   8,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 13 9900059300   

Граждан хәле актларын дәүләт теркәве 509 01 13 9900059300   

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 13 9900059300 100  

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 01 13 9900059300 200  

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 13 9900059300 800  

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 13 9900002950  8,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 13 
 

9900002950 800 8,0 
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Милли оборона 509 02 00   90,1 

Мобилизация һәм гаскәрдән тыш әзерлек 509 02 03   90,1 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 02 03 9900051180  90,1 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру 

509 02 03 9900051180  90,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 02 03 9900051180 100 87,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 02 03 9900051180 200 2,9 

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 02 03 9900051180 800  

Торак-коммуналь хуҗалык  509 05    230,0 

Торак хуҗалыгы 509 05 01    

Торак хуҗалыгына ярдәм 509 05 01 9900076040   

Торак хуҗалыгы өлкәсендәге чаралар 509 05 01 9900076040   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 05 01 9900076040 200  

Коммуналь хуҗалык 509 05 02    

Коммуналь хуҗалыкка ярдәм 509 05 02 9900075050   

Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар 509 05 02 9900075050   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 05 02 9900075050 200  

Төзекләндерү 509 05 03   230,0 

Урам яктыртуы 509 05 03 9900078010  28,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 05 03 9900078010 200  

Яшелләндерү 509 05 03 9900078030   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 05 03 9900078030 200  

Шәһәр округларын һәм җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар 509 05 03 9900078050  202,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 05 03 9900078050 200 202,0 

Физик культура һәм спорт 509 11    9,2 
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Массакүләм спорт 509 11 02   9,2 

Физик культура һәм спорт өлкәсендәге гамәлләр 509 11 02 1010112870  9,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр 
сатып алу 

509 11 02 1010112870 200 9,2 

Бюджетара трансфертлар 509      

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм  муниципаль 
районнар бюджетларыннан җирлекләр бюджетларына бюджетара трансфертлар 

509 08 01 9900025700 540  

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм  муниципаль 
районнар бюджетларыннан җирлекләр бюджетларына бюджетара трансфертлар 

509 05 01 9900025700 540  

Барлыгы      1313,3 
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                2019 елның 16 декабрендәге 

                «Михайловка авыл җирлегенең 
2020 елга һәм 2021-2022 елларның  
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына 7 нче кушымта 
2 номерлы таблица 

 
2021-2022 елларга Михайловка авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы   
                   

                       мең сум 

Исеме Ведо
мств
о 

Бү-
лек 

ПР ЦСР ВР Суммасы 

2021 
год 

2022 
год 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 509 01    976,0 976,0 

Россия Федерациясе субъектының һәм муниципаль берәмлекнең 
югары вазыйфаи заты эшчәнлеге 

509 01 02   450,0 450,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01  02 9900002000  450,0 450,0 

Үзәк аппарат 509 01 02 9900002030  450,0 450,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр 
башкаруны тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 02 9900002030 100 450,0 450,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 01 02 9900002030 200   

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 02 9900002030 800   

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 02 9900002950    

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 02 9900002950 800   

Дәүләт хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) органы һәм 
муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары эшчәнлеге 

509  
01 

 
03 

  3,0 3,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 03 9900002000  3,0 3,0 

Үзәк аппарат 509 01 03 9900002040  3,0 3,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр 
башкаруны тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 03 9900002040 100   
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Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 01 03 9900002040 200   

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 03 9900002040 800 3,0 3,0 

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 03 9900002950    

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 03 9900002950 800   

Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары 
дәүләт хакимиятенең иң югары башкарма органнары, җирле 
администрацияләр эшчәнлеге 

509 01 04   483,6 483,6 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 04 9900002000  483,6 483,6 

Үзәк аппарат 509 01 04 9900002040  483,6 483,6 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр 
башкаруны тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 04 9900002040 100 348,0 348,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 01 04 9900002040 200 134,6 134,6 

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 04 9900002950    

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 04 9900002040 800 1,0 1,0 

Резерв фондлар 509 01 11   39,4 39,4 

Резерв фондлар 509 01 11 9900007411  39,4 39,4 

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 11 9900007411 800 39,4 39,4 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре 509 01 13   8,0 8,0 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 13     

Граждан хәле актларын дәүләт теркәве 509 01 13 9900059300    

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр 
башкаруны тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 01 13 9900059300 100   

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 01 13 9900059300 200   

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 13 9900059300 800   

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 01 13   8,0 8,0 

Үзәк аппарат 509 01 13 9900002950    

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымы түләү 509 01 13 9900002950  8,0 8,0 
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Башка бюджет ассигнованиеләре 509 01 13 
 

9900002950 800 8,0 8,0 

Милли оборона 509 02 00   90,2 90,2 

Мобилизация һәм гаскәрдән тыш әзерлек 509 02 03   90,2 90,2 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә итү 509 02 03 9900051180  90,2 90,2 

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру 

509 02 03 9900051180  90,2 90,2 

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондларының идарә органнары тарафыннан функцияләр 
башкаруны тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары 

509 02 03 9900051180 100 87,3 87,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 02 03 9900051180 200 2,9 2,9 

Башка бюджет ассигнованиеләре 509 02 03 9900051180 800   

Торак-коммуналь хуҗалык  509 05    197,2 164,3 

Торак хуҗалыгы 509 05 01     

Торак хуҗалыгына ярдәм 509 05 01 9900076040    

Торак хуҗалыгы өлкәсендәге чаралар 509 05 01 9900076040    

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 05 01 9900076040 200   

Коммуналь хуҗалык 509 05 02     

Коммуналь хуҗалыкка ярдәм 509 05 02 9900075050    

Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар 509 05 02 9900075050    

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 05 02 9900075050 200   

Төзекләндерү 509 05 03   197,2 164,3 

Урам яктыртуы 509 05 03 9900078010  28,0 28,0 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 05 03 9900078010 200 28,0 28,0 

Яшелләндерү 509 05 03 9900078030    

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 05 03 9900078030 200   

Шәһәр округларын һәм җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар 509 05 03 9900078050  169,2 136,3 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 509 05 03 9900078050 200 169,2 136,3 
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күрсәтүләр сатып алу 

Физик культура һәм спорт 509 11    9,2 9,2 

Массакүләм спорт 509 11 02 1010112870  9,2 9,2 

Физик культура һәм спорт өлкәсендәге чаралар 509 11 02 1010112870  9,2 9,2 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәт 
күрсәтүләр сатып алу 

509 11 02 1010112870 200 9,2 9,2 

Бюджетара трансфертлар 509       

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм  
муниципаль районнар бюджетларыннан җирлекләр бюджетларына 
бюджетара трансфертлар 

509 08 01 9900025700 540   

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга җирлекләр бюджетларыннан 
муниципаль районнар бюджетларына бюджетара трансфертлар һәм  
муниципаль районнар бюджетларыннан җирлекләр бюджетларына 
бюджетара трансфертлар 

509 05 01 9900025700 540   

Шартлы расланган чыгымнар  99 99 999 99 99999 999 32,8 65,7 

Барлыгы      1313,4 1313,4 

 
 


