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 КАРАР 

№140 

 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл 

җирлегенең 2020 елга һәм 2021-2022 елларның план чорына бюджеты турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл 

җирлегенең бюджет процессы турындагы Нигезләмәсенә таянып, Бөрбаш авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1 Пункт.   

1. Татарстан Республикасы Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 

районының Бөрбаш авыл җирлеге бюджетының 2020 елга һәм 2021-2022 нче 

елларның план чорына төп характеристикаларын расларга: 

 

1) Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджетының 2020 нче елга фаразланган гомуми кереме-2484,100 мең сум, 

2021 нче елга – 2538,400 мең сум, 2022 нче елга – 2596,800 мең сум.; 

2) Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнарының гомуми күләме;  

- 2020 елга 2484,100 мең сум күләмендә; 

- 2021 елга 2538,400 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар 61,000 мең сум күләмендә; 

- 2022 елга 2596,800 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар 125,000 мең сум күләмендә.  

3) Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджеты кытлыгы 0,000 мең сум күләмендә 

2. Әлеге проектка 1, 2 нче кушымталар  нигезендә Балтач муниципаль районы 

Бөрбаш авыл җирлегенең бюджет кытлыгын 2020 елга һәм 2021-2022 еллар план 

чорына финанслау чыганакларын билгеләргә. 

  

2 Пункт. 

1. Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге муниципаль бурычының 

чик күләмен билгеләргә: 

 - 2020 елга һәм 2021-2022 елларга план чорына-0,0 мең сум күләмендә. 

 

3 Пункт. 

Әлеге проектка 3,4 нче кушымталар нигезендә Татарстан Республикасы 

Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл җирлеге бюджетының 2020 елга һәм 

2021-2022 елларга планлаштырылган керем күләмен исәпкә алырга. 



 

5 Пункт. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджеты керемнәренең баш администраторлары исемлеген әлеге проектка 5 нче 

кушымта нигезендә расларга. 

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторлары 

исемлеген расларга (әлеге проектка 5 нче кушымта нигезендә). 

6 нчы кушымтада күрсәтелгәнчә, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 

районының Бөрбаш авыл җирлеге башкарма комитеты башкарма хакимият 

органнары функцияләре үзгәргән очракта, аларга беркетелгән төп керем 

чыганакларын һәм бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын ачыкларга 

хокуклы. 

       

6 Пункт. 

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл 

җирлегенең бюджеты чыгымнары бюджет ассигнованиеләре классификациясенең 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнары төрләре буенча 

бүлүне расларга: 

- Әлеге проектка 7,8 нчы кушымта нигезендә 2020 елга һәм 2021-2022 

елларның план чорына; 

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын расларга: 

 - әлеге проектка 9,10 нчы кушымта нигезендә 2020 елга һәм 2021-2022 

елларның планлы чорына. 

 

7 Пункт.         

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджетында Балтач муниципаль районы бюджетыннан алынучы җирлекләрнең 

бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр күләмен исәпкә алырга.: 

 

- 2020 елга 1 389,40 мең сум күләмендә. 

- 2021 елга 1 418,70 мең сум күләмендә. 

- 2022 елга 1 449,70 мең сум күләмендә. 

 

8 Пункт. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджетында Балтач муниципаль районы бюджетыннан алынучы 

дотацияләр күләмен җирлек бюджетларының баланслылыгын тәэмин итү 

чараларын тәэмин итү өчен җирлек бюджетларына дотацияләр күләмен исәпкә 

алырга.: 

- 2020 елга 15,300 мең сум күләмендә. 

- 2021 елга 16,30 мең сум күләмендә. 

- 2022 елга 16,40 мең сум күләмендә. 

        

9 Пункт. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджетында Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча дәүләт 



вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен җирлекләр бюджетларына субвенцияләр 

күләмен исәпкә алырга.: 

- 2020 елга 0 мең сум күләмендә. 

- 2021 елга 0 мең сум күләмендә. 

- 2022 елга 0 мең сум күләмендә. 

 

10 Пункт. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджетында хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби укуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен җирлек 

бюджетларына субвенцияләр күләмен исәпкә алырга.: 

- 2020 елга 93,400 мең сум күләмендә. 

- 2021 елга 93,500 мең сум күләмендә. 

- 2022 елга 94,900 мең сум күләмендә. 

 

11 Пункт. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге башкарма Комитеты 2020 нче елда һәм 2021-2022 нче план чорында   

муниципаль хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсе учреждениеләре һәм оешмалары 

хезмәткәрләре санын, шулай ук аларны тоту чыгымнарын, яңа кертелә торган 

объектлар саныннан тыш, арттыруга китерә торган чаралар турында карар кабул 

итәргә хокуклы түгел.                

         

12 Пункт. 

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджетын үтәгәндә фактта алынган керемнәр, әлеге карар белән 

расланган керемнәрнең гомуми күләменнән артыграк булса, Бөрбаш авыл җирлеге 

башкарма комитеты тарафыннан, әлеге карарга үзгәрешләр кертмичә, билгеләнгән 

тәртиптә муниципаль бурычларны түләүгә Балтач муниципаль районының 

җибәрелә, шулай ук Россия Федерациясе Бюджет Кодексының 217 статьясындагы 

3 пунктында каралган күләмдә гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет 

ассигнованиеләре җитәрлек булмаган очракта да бирелә.   

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджетын үтәгәндә әлеге карар белән расланган керемнәрдән артык фактта 

алынган субсидияләр һәм субвенцияләр, әлеге карарга үзгәрешләр кертмичә генә, 

җыелма бюджет язмасына үзгәрешләр кертмичә, субсидияләр һәм субвенцияләр 

бирү максатларына чыгымнарны арттыруга юнәлдерелә. 

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге башкарма комитеты әлеге статьяның 1 өлешендәге 1 абзацында каралган 

чыгымнарны гамәлгә ашырганнан соң, өстәмә керемнәрне законнарда билгеләнгән 

тәртиптә түбәндәге тармакларны һәм чараларны финанслауга җибәрергә хокуклы: 

- Гомумдәүләт мәсьәләләре; 

- милли оборона; 

- милли куркынычсызлык һәм хокук саклау эшчәнлеге; 

- авыл хуҗалыгы; 

- торак-коммуналь хуҗалык; 

- әйләнә-тирә мохитне саклау; 

- физик культура һәм спорт; 



- социаль сәясәт; 

- капиталь кертемнәр; 

- бюджетара трансфертлар. 

 

13 Пункт. 

1. Бөрбаш авыл җирлеге башкарма комитетына караган бюджет 

учреждениеләре, эшмәкәрлек һәм табыш китерүче башка төр эшчәнлектән алынган 

акчалар ТР ФМ Казначылык департаментының Балтач районы буенча 

территориаль бүлегендә ачылган шәхси счетларда исәпләнә дип билгеләргә.   

       2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл 

җирлегенең бюджет учреждениеләре тарафыннан үтәлеше эшмәкәрлек һәм керем 

китерүче башка төр эшчәнлек акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла торган 

шартнамәләр әлеге учреждениеләрнең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планнарында 

расланган күләмнәрдә башкарыла дип билгеләргә. 

 

14 Пункт. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджет акчалары хисабына башкарыла торган шартнамәләрнең бюджет акчаларын 

алучылар тарафыннан кабул ителгән һәм үтәлмәгән Бюджет йөкләмәләрен исәпкә 

алып, алар тарафыннан расланган бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә 

башкарыла дип билгеләргә.  

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге 

бюджеты акчалары исәбеннән үтәлә торган шартнамәләрдән килеп чыга торган 

бюджет акчаларын алучылар тарафыннан кабул ителгән йөкләмәләр агымдагы 

финанс елы өчен Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш 

авыл җирлеге бюджеты акчалары исәбеннән түләнергә тиеш түгел. 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының Бөрбаш авыл 

җирлеге бюджеты хисабына үтәлергә тиешле йөкләмәләрнең исәбен алып бару 

Балтач районы буенча Татарстан Республикасы ФМ Казначылык 

Департаментының территориаль бүлеге аша тәэмин ителә.  

Килешүләрдә продукцияне сатып алу яки хезмәт күрсәтү чыгымнарын түләү 

чыганагы күрсәтелергә тиеш. 

Әлеге статья таләпләрен бозып төзелгән килешү һәм аның Татарстан 

Республикасы Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге бюджетының 

артык йөкләмәләрен билгели торган өлешенең якларның килешүе буенча яисә 

югары оешма яисә Балтач муниципаль районы Финанс-бюджет палатасының 

дәгъвасы буенча суд карары нигезендә гамәлдә түгел дип танылырга мөмкин. 

 

15 пункт. 

Татарстан Республикасы ФМ Казначылык департаментының Балтач районы 

буенча территориаль бүлеге төзелгән килешү нигезендә Татарстан Республикасы 

Балтач муниципаль районы Бөрбаш авыл җирлеге бюджеты үтәлеше буенча аерым 

функцияләр башкара. 

 

16 пункт.  

Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. 

 

 



17 пункт. 

Әлеге карарны Балтач муниципаль районының baltasi.tatarstan.ru рәсми 

сайтында, Татарстан Республикасының http://pravo.tatarstan.ru/ хокукый мәгълүмат 

порталында, авыл җирлегенең мәгълүмати стендларына  урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә. 

 

18 пункт. 

Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Балтач муниципаль районы  

Бөрбаш авыл җирлеге башлыгы:                                                            Р.Р.Галимуллин 
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