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2019 елның 18 декабре                                                                       Иннополис шҽһҽре 

 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлегенең 2020 елга һҽм 2021 һҽм 2022 елларның планлы чорына 

бюджетын кабул итү турында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексына, «Россия Федерациясендҽ җирле 
үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 
131 - ФЗ номерлы Россия Федерациясе Федераль Законына, Татарстан 
Республикасы Бюджет кодексына, «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
Уставына таянып, Иннополис шҽһҽре мэры мҽгълүматын тыңлап,  

 
«ИННОПОЛИС ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ ХАЛЫК ҖЫЕНЫ 

КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетын 2020 елга һҽм 2021 һҽм 2022 
еллар план чорына кабул итҽргҽ (кушымта).  

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълүмат 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) Югары Ослан муниципаль районының Интернет - 
телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru) 
бастырып чыгарырга.  

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам.  
 

 

 

Рҽислек итүче,  

Иннополис шҽһҽре мэры                                                                Р. Р. Шагалиев 

 



  
2020 елга һҽм 2021 һҽм 2022 елларның план чорына 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
«ИННОПОЛИС ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ БЮДЖЕТЫ 

 

Статья 1. 

1. 2020 елга «Иннополис шҽһҽре» (алга таба - Иннополис)  муниципаль 
берҽмлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга: 

1) «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты керемнҽренең 
гомуми күлҽме 72 853,3 мең сум күлҽмендҽ; 

2) «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты чыгымнарының 
гомуми күлҽме 72 853,3 мең сум; 

3) «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты дефициты-0 мең 
сум. 

2. 2021 һҽм 2022 еллар план чорына «Иннополис шҽһҽре»  бюджетының төп 
характеристикаларын расларга. 

1) 2021 елга «Иннополис шҽһҽре» бюджеты керемнҽренең гомуми күлҽме 76 
327,0 мең сум һҽм 2022 елга 79 628,9 мең сум күлҽмендҽ; 

2) «Иннополис шҽһҽре»  бюджеты чыгымнарының гомуми күлҽме: 
- 2021 елга 76 327,0 мең сум күлҽмендҽ, шул исҽптҽн шартлы рҽвештҽ 

расланган чыгымнар-1 908,2 мең сум күлҽмендҽ; 
- 2022 елга 79 628,9 мең сум күлҽмендҽ, шул исҽптҽн шартлы рҽвештҽ 

расланган чыгымнар-3 981,4 мең сум.  

3) 2021 елга «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты 
дефициты-0 мең сум һҽм 2022 елга 0 мең сум. 

3. «Иннополис шҽһҽре» бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 
билгелҽү: 

- ҽлеге карарга  1нче кушымта нигезендҽ 2020 елга кадҽр; 
- 2021 һҽм 2022 елларның планлы чорына ҽлеге карарның 2нче кушымтасы 

нигезендҽ.  
 

Статья 2 

1. 2020 елның 1 гыйнварына «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 
бурыч йөклҽмҽлҽре буенча эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум 
күлҽмендҽ билгелҽргҽ, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча-0 мең сум. 

2. 2021 елның 1 гыйнварына «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 
бурыч йөклҽмҽлҽре буенча эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум 
күлҽмендҽ билгелҽргҽ, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча-0 мең сум. 

3. 2022 елның 1 гыйнварына «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 
бурыч йөклҽмҽлҽре буенча эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум 
күлҽмендҽ билгелҽргҽ, шул исҽптҽн муниципаль гарантиялҽр буенча-0 мең сум. 

4. «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге муниципаль бурычының иң 
чик күлҽмен билгелҽргҽ: 

- 2020 елда-0 мең сум күлҽмендҽ; 
- 2021 елда-0 мең сум күлҽмендҽ; 
- 2022 елда-0 мең сум күлҽмендҽ. 

 



Статья 3 

«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетында 2020 елга 
фаразланган керем күлҽмен ҽлеге карарның 3нче кушымтасы нигезендҽ, 2021 һҽм 
2022 еллар план чорына, ҽлеге карарның 4нче кушымтасы нигезендҽ исҽпкҽ алырга. 

 

Статья 4 

Югары Ослан муниципаль районы бюджеты һҽм «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге бюджеты арасында 2020 елга һҽм 2021 һҽм 2022 еллар план 
чорына керемнҽрне бүлү нормативларын ҽлеге карарга 5нче кушымта нигезендҽ 
расларга 

Статья 5  

1. «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты керемнҽренең Баш 
администраторлары исемлеген ҽлеге карарның 6нчы кушымтасы нигезендҽ расларга. 

2. «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганакларының Баш администраторлары исемлеген ҽлеге карарның 
7нче кушымтасы нигезендҽ расларга. 

 

Статья 6 

1.«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетының бюджет 
ассигнованиелҽрен бюджет чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм 
бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары һҽм чыгымнар төрлҽре төркемнҽре буенча 
бүлүне расларга: 

- 2020 елга ҽлеге карарга 8нче кушымта нигезендҽ 
- 2021 һҽм 2022 елларның планлы чорына ҽлеге карарның 9нчы кушымтасы нигезендҽ 

.  

       2. «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге чыгымнарының ведомство 
структурасын расларга: 

- 2020 елга кадҽр ҽлеге карарга 10нчы кушымта нигезендҽ; 
- 2021 һҽм 2022 елларның планлы чорына ҽлеге карарның 11нче кушымтасы 

нигезендҽ. 
 

Статья 7 

«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетында Югары Ослан 
муниципаль районы бюджетыннан алына торган бюджетара трансфертларны исҽпкҽ 
алырга: 

- 2020 елда ҽлеге карарның 12нче кушымтасы нигезендҽ 92,1 мең сум 
күлҽмендҽ. 

- 2021 елда 92,8 мең сум һҽм 2022 елда 93,8 мең сум күлҽмендҽ, ҽлеге 
карарның 13нче кушымтасы нигезендҽ. 

 

Статья 8 

«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары 2020 
елда һҽм 2021, 2022 еллар план чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм муниципаль 
учреждениелҽр, бюджет өлкҽсенең башка оешмалары хезмҽткҽрлҽре санын 
арттыруга китерҽ торган карарлар кабул итҽргҽ хокуклы түгел. 



 

Статья 9  

«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетының 2020 елның 1 
гыйнварына калган акчалары «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
исеменнҽн төзелгҽн муниципаль контрактлар өчен 2019 елда шушы муниципаль 
контрактлар шартлары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле товарлар китерү, эшлҽр 
башкару, хезмҽтлҽр күрсҽтү өчен түлҽүгҽ файдаланылмаган бюджет 
ассигнованиелҽре суммасыннан артмаган күлҽмдҽ, 2020 елның 1 гыйнварына тиешле 
бюджет ассигнованиелҽрен арттыруга, Иннополис шҽһҽре башкарма комитеты 
тиешле карар кабул иткҽн очракта, 2020 елда ҽлеге максатларга тиешле бюджет 
ассигнованиелҽрен арттыруга җибҽрелҽ. 

 

Статья 10  

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 
төзелгҽн килешүлҽр нигезендҽ «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
бюджетын үтҽү буенча аерым функциялҽрне гамҽлгҽ ашыралар. 

 

11 Статья 11 Статья. 

Ҽлеге карар «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы» массакүлҽм мҽгълүмат чарасында рҽсми 
басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

Рҽислек итүче,   

Иннополис шҽһҽре мэры                                                            Р. Р. Шагалиев 

 


