
 

РЕШЕНИЕ                           с. Альметьево                              КАРАР 

№ 177        «17» декабря 2019 года 

 

Илмәт авыл җирлегенең бюджеты турында Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге 

Уставы һәм " Илмәт авыл җирлегендә бюджет процессы турында» Нигезләмә 

нигезендә Илмәт авыл җирлеге Советы 

Карар: 

1 Статья 1.  

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге 

бюджетының төп характеристикаларын (алга таба - җирлек бюджетын) 

раслау турында" 2020 ел, 10 июнь, 392 нче карары: 

1) җирлек бюджеты керемнәренең фаразланган гомуми күләме 1 645,5 мең 

сум күләмендә; 

2) җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 1 645,5 мең сум 

күләмендә.; 

3) җирлек бюджеты кытлыгы нульле. 

 

2. 2021 һәм 2022 елга җирлек бюджетының төп характеристикаларын 

раслау: 

1) 2021 елга җирлек бюджеты керемнәренең фаразланган гомуми күләме 1 

688,0 мең сум һәм 2022 елга 1 734,6 мең сум күләмендә.; 
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2) 2021 елга җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 1 688,0 мең 

сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар-39,9 мең 

сум, һәм 2022 елга 1 734,6 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 

расланган чыгымнар-82,0 мең сум күләмендә.;  

3) 2021 - 2022 елга җирлек бюджеты кытлыгы нуль дәрәҗәдә. 

3. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге карарның 1 нче кушымтасы 

нигезендә расларга. 

 

2 Статья 2 Статья 

1. 2021 елның 1 гыйнварына җирлекнең муниципаль эчке бурычының иң 

югары чиген нульгә, шул исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләр 

буенча Эчке муниципаль бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе 

валютасында расларга тиеш. 

2. 2022 елның 1 гыйнварына җирлекнең муниципаль эчке бурычының иң 

югары чиген нульгә, шул исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләр 

буенча Эчке муниципаль бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе 

валютасында расларга тиеш. 

3. 2023 елның 1 гыйнварына җирлекнең муниципаль эчке бурычының иң 

югары чиген нульгә, шул исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләр 

буенча Эчке муниципаль бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе 

валютасында расларга. 

 

3 Статья 

Җирлек бюджетында 2020 елга һәм 2021, 2022 елларның план чорына 

җирлек бюджетының фаразланган керем күләмен исәпкә алырга, әлеге 

карарның 2 нче кушымтасы нигезендә. 

 

4 Статья 

1. Әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә җирлек бюджеты 

керемнәренең Баш администраторлары исемлеген расларга. 

2. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш 

администраторлары исемлеген әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә 

расларга. 

 



5 Статья 5 Статья. 

1. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарның 5 нче кушымтасы 

нигезендә расларга. 

2. Җирлек бюджетының бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарның 6 

нчы кушымтасы нигезендә 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына 

бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре бүлекләре, 

бүлекчәләре, максатчан статьялары (муниципаль программалар һәм 

эшчәнлекнең программага карамаган юнәлешләре), төркемнәре буенча 

бүлүне расларга. 

3. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет 

ассигнованиеләрен әлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендә максатчан 

статьялар (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең программасыз 

юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре буенча 

бүлүне расларга. 

4. 2020 елга гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә-0 мең сум, 2021 елга-0 

мең сум һәм 2022 елга 0 мең сум күләмендә бюджет ассигнованиеләренең 

гомуми күләмен расларга. 

 

6 Статья 

Җирлек бюджетында бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияне исәпкә 

алырга:  

- 2020 елга 1 307,4 мең сум күләмендә;, 

- 2021 елга 1 346,6 мең сум күләмендә;, 

- 2022 елга 1 379,4 мең сум күләмендә.   

 

7 Статья 

Җирлек бюджетында хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка 

ашыру өчен субвенцияне исәпкә алырга: 

- 2020 елга 92,1 мең сум күләмендә;, 

- 2021 елга 92,2 мең сум күләмендә;, 

- 2022 елга 93,7 мең сум күләмендә.  

 



8 Статья 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Илмәт авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнары 2020 елда һәм 2021, 2022 еллар план 

чорында муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә органнары һәм 

муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә 

торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел. 

 

9 Статья 9 Статья 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Илмәт авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча 

аерым функцияләрне гамәлгә ашыралар. 

 

10 Статья 10 Статья. 

2020 елның 1 гыйнварына җирлек бюджеты акчалары, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге башкарма 

комитеты исеменнән, 2019 елда әлеге муниципаль контрактларның шартлары 

нигезендә Товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр 

күрсәтүгә муниципаль контрактлар төзүгә файдаланылмаган бюджет 

ассигнованиеләренең калдыгы суммасыннан артмаган күләмдә калдыклар 

(статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы редакциясендә), 2020 елда Илмәт авыл җирлеге башкарма комитеты 

тиешле карар кабул иткән очракта, әлеге максатларга тиешле бюджет 

ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә. 

 

11 Статья 11 Статья. 

Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм массакүләм 

мәгълүмат чараларында рәсми басылып чыгарга тиеш. 

 

 

Рәис                                                       Р. Т. Мингалеева 
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1 таблица 

  

Илмәт авыл җирлеге 2020 елгабюджет кытлыгын финанслау 

чыганаклары 

   

  
мең сум) 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме Җыелма 

01 00 00 00 00 0000 

000 

БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ 

ФИНАНСЛАУ 

ЧЫГАНАКЛАРЫ 

0,0 

01 05 00 00 0000 000 

Бюджет акчаларын исәпкә алу 

счетларында калган акчаларны 

үзгәртү 

0,0 

 01 05 00 00 0000 

500 

Бюджет акчаларының 

калдыкларын арттыру 
-1645,5 

 01 05 02 00 0000 

500 

Бюджетның башка калдыкларын 

арттыру  
-1645,5 

 01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын арттыру  
-1645,5 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Авыл җирлеге бюджеты 

акчаларының башка калдыкларын 

арттыру 

-1645,5 

01 05 00 00 0000 600 
Бюджет акчаларының 

калдыкларын киметү 
-1645,5 



01 05 02 00 0000 600 
Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын киметү 
-1645,5 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын киметү 
-1645,5 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Авыл җирлеге бюджеты 

акчаларының башка калган 

өлешен киметү 

-1645,5 

 

   

2 

таблица 

 

 

Илмәт авыл җирлеге бюджет кытлыгын финанслау  

2021 һәм 2022 еллар план чорына чыганаклар 

    

   
мең сум) 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме 
Җыелма 

2021 ел 2022 ел 

01 00 00 00 00 0000 

000 

БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН 

ЭЧКЕ ФИНАНСЛАУ 

ЧЫГАНАКЛАРЫ 

0,0 0,0 

01 05 00 00 0000 000 

Бюджет акчаларын исәпкә алу 

счетларында калган 

акчаларны үзгәртү 

0,0 0,0 

 01 05 00 00 0000 

500 

Бюджет акчаларының 

калдыкларын арттыру 
-1688,0 -1734,6 

 01 05 02 00 0000 

500 

Бюджетның башка калдыкларын 

арттыру  
-1688,0 -1734,6 

 01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын арттыру  
-1688,0 -1734,6 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Авыл җирлеге бюджеты 

акчаларының башка 

калдыкларын арттыру 

-1688,0 -1734,6 



01 05 00 00 0000 600 
Бюджет акчаларының 

калдыкларын киметү 
-1688,0 -1734,6 

01 05 02 00 0000 600 
Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын киметү 
-1688,0 -1734,6 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының башка 

калдыкларын киметү 
-1688,0 -1734,6 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Авыл җирлеге бюджеты 

акчаларының башка калган 

өлешен киметү 

-1688,0 -1734,6 

 

 

 


