










 

     

2019 елның 1 ноябренә Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Раифа авыл җирлегенең 2019 елда социаль-икътисадый үсешенең 
якынча йомгаклары  hэм Зеленодольск муниципаль районы Раифа авыл 

җирлегенең 2019 елда социаль-икътисадый үсешенең көтелгән нәтиҗәләре 
     

Күрсәткечләр Үлчәү берәмлеге 
2018 
ел. 

хисап 

10 ай 2019 
ел.             

билге 
2019 ел. 

I. Макроикътисади күрсәткечләр 

Тулай территориаль продукт-барлыгы 
тиешле ел 

бәяләрендә млн. 
сум 

27 
633,6 

еллы 
29 

600,0 

             узган елга карата %  % 107,9   103,0 

Үзләре җитештергән төяп җибәрелгән 
товарлар, үз көчләре белән 
башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән 
хезмәтләр күләме-барлыгы 

тиешле ел 
бәяләрендә млн. 

сум 

27 
296,1 

18 573,5 
30 

450,0 

Сәнәгать җитештерүе индексы 
узган елга карата 

% 
117,5 125,6 121,5 

Авыл хуҗалыгының тулаем 
продукциясе һәр елның гамәлдәге 
бәяләрендә 

млн.сум.  6 644,0 3 768,0 7 141,8 

         чагыштырма бәяләрдә 
узган елга карата 

% 
104,8 107,0 101,6 

Финанслауның барлык чыганаклары 
хисабына төп капиталга 
инвестицияләр күләме һәр елның 
гамәлдәге бәяләрендә 

тиешле ел 
бәяләрендә млн. 

сум 
13674,6 

4499,95 
* 

10825,0 

         узган елга карата чагыштырма 
бәяләрдә 

% 112,7 95,1 75,9 

Финанслауның барлык чыганаклары 
хисабына торак йортларны 
файдалануга тапшыру 

кв.м 110 065 121 117 130 000 

узган елга карата %     % 91,0 158,9 118,1 

Һәр елның гамәлдәге бәяләрендә 
ваклап сату әйләнеше 

млн.руб.       9 425,1 4827,2 * 
10 

054,7 

        чагыштырма бәяләрдә 
узган елга карата 

% 
101,3 105,7 101,6 

Хезмәт хакы фонды млн.сум. 9 964,1 
6520,2 

** 
11 

405,6 

узган елга карата % % 110,4 121,8 114,5 

Теркәлгән эшсезләр саны (вакыт 
азагына)) 

кеше 868 715 800 

Икътисади актив халыкның гомуми 
санында эшсезләр өлеше 

% 1,14 0,94 1,0 

          

II. Тормыш дәрәҗәсе 

Җан башына уртача айлык акчалата 
керем                   

руб. 15673,9 16455 * 16534,0 
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узган елга карата % % 109,7 113,2 105,5 

Уртача айлык хезмәт хакы (бер ел 
эчендә уртача) 

сум. 19860,3 
22295,2 

** 
22453,8 

узган елга карата % % 116,0 116,5 113,1 

          

III. Кулланучылар базары 

Халыкка түләүле хезмәтләр күләме 
һәр елның гамәлдәге бәяләрендә 

млн.сум. 3 747,4 3 026,6 3 963,5 

узган елга карата %  % 104,1 102,1 105,8 
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ЮГАРЫ ЧИК  

МУНИЦИПАЛЬ ЭЧКЕ БУРЫЧ 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенен 

Исем мен сум 

"Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке муниципаль 
бурычының югары чиге 2021 елның 1 гыйнварына 0,0 

шул исәптән «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке 
муниципаль бурычының иң югары чиге «Раифа авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге муниципаль гарантияләре буенча Россия 
Федерациясе валютасында 

0,0 

"Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке муниципаль 
бурычының югары чиге 2022 елның 1 гыйнварына 0,0 

шул исәптән «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке 
муниципаль бурычының иң югары чиге «Раифа авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге муниципаль гарантияләре буенча Россия 
Федерациясе валютасында 

0,0 

"Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке муниципаль 
бурычының югары чиге 2023 елның 1 гыйнварына 0,0 

шул исәптән «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең эчке 
муниципаль бурычының иң югары чиге «Раифа авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге муниципаль гарантияләре буенча Россия 
Федерациясе валютасында 

0,0 
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Бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре Раифа авыл җирлеге 

бюджеты Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты һәм 2021, 

2022 елларның планлы чоры. 

 

1. Төп нигезләмәләр 

 

2020-2022 елларга Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлегенең 

бюджет һәм салым сәясәтенең төп юнәлешләре Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Президентының Татарстан 

Республикасы Дәүләт Советына Юлламасы, Зеленодол муниципаль районының 

Раифа авыл җирлеге Уставы, Татарстан Республикасы бюджет һәм салым 

сәясәтенең төп юнәлешләре һәм Зеленодол муниципаль районында бюджет 

процессы турындагы Нигезләмә нигезендә формалаштырылган һәм социаль 

бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән., икътисадый һәм бюджет тотрыклылыгын 

тәэмин итү. 

 

Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 

һәм 2022 елларның план чорына бюджеты проекты социаль-икътисадый үсешнең 

түбәндәге төп күрсәткечләре нигезендә исәпләнгән: 

 хезмәт хакы фондының үсеше 2020 елда-3,8% , 2021 елда-4,0%, 2022 

елда-4,0%; 

2. Салым сәясәтенең төп юнәлешләре. 

2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Зеленодол муниципаль районы 

Раифа авыл җирлеге бюджетының салым сәясәтенең төп юнәлешләре Чираттагы 

финанс елына һәм ике еллык план чорына Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы салым сәясәте нигезендә Яшел Үзән муниципаль районы Раифа авыл 

җирлеге бюджеты проектын әзерләү кысаларында формалаштырылды. Бюджет 

законнары таләпләре нигезендә салым сәясәтенең төп юнәлешләре булып, 

нигезләмәләрне Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлеге бюджетын 

бюджет проектлау барышында исәпкә алырга кирәк булган документларның берсе 

санала. 

2020 елга Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлеге бюджетының 

салым сәясәтенең төп юнәлешләре РФ Салым кодексы, РФ һәм ТР Бюджет кодексы, 

Яшел Үзән муниципаль районы Раифа авыл җирлеге Уставы, Яшел Үзән 

муниципаль районының Раифа авыл җирлегендә бюджет процессы турындагы 

Нигезләмә нигезендә әзерләнде. 

3. Бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре: 

Моннан тыш, муниципаль хезмәтләрнең үтемлелеген һәм сыйфатын 

арттыру, шул исәптән электрон рәвештә хезмәт күрсәтү буенча үзара 

хезмәттәшлекне үстерү, шулай ук Уңайлы мохит булдыру, халыкның тормыш 

шартларын яхшырту, аерым алганда, тузган һәм авария хәлендәге тораклардан 
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күчерү максатларында җирлекләрнең җирле үзидарә органнары белән тыгыз 

хезмәттәшлек якындагы елларга чыгымнар өлкәсендәге өстенлекләрнең берсе 

булачак. 

Алдагы чорга төп бурычларның берсе булып, элеккечә үк, бюджет 

чыгымнарының нәтиҗәлелеген арттыру кала. Аерым алганда, муниципаль 

хезмәтләрне күрсәтү һәм финанс белән тәэмин итү рәвешләрендәге законнарның 

яңа таләпләрен исәпкә алып, алга таба формалаштыру һәм камилләштерү актуаль. 

Эшчәнлекнең тагын бер мөһим юнәлеше-муниципаль учреждениеләрнең иң 

оптималь һәм рациональ челтәрен формалаштыру, социаль-мәдәни өлкә 

учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләрнең эшчәнлеген һәм 

сыйфатын даими мониторинглау, норматив финанслау инструментларын алга таба 

куллану, муниципаль учреждениеләр тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 

керемнәр алу мәсьәләләренә игътибарны көчәйтү. 

Киләсе өч елга бюджет сәясәтенең мөһим юнәлешләре шулай ук булачак: 

  контракт системасы турындагы закон нормаларына ярашлы рәвештә, 

товарларны, эшләрне һәм хезмәт күрсәтүләрне муниципаль сатып алуларны 

гамәлгә ашыру алымнарын камилләштерүне исәпкә алып эшне дәвам итү; 

 барлык дәрәҗәдәге бюджетларның ачыклыгын һәм үтә күренмәлелеген 

арттыру һәм гомуми - хокукый берәмлекләрнең финанс эшчәнлеген; 

 муниципаль идарә секторында финанс менеджментының сыйфатын 

күтәрүне тәэмин итү; 

 бюджет өлкәсендә финанс контроле һәм күзәтчелеге өлкәсендә 

камилләштерү; 

 халыкның финанс грамоталылыгын арттыру буенча чараларны тормышка 

ашыру. 

2020-2022 нче елларга Яшел Үзән муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 

бюджетының чыгым өлешен исәпләгәндә түбәндәге критерийлар кулланыла: 
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Бюджет чыгымнарының бюджет классификациясенең башка статьялары 

буенча чыгымнар 2019 елгы база дәрәҗәсендә фаразлана. 

2020-2022 елларга чыгымнар өлкәсендә төп алымнар булып чыгымнарны 

оптимизацияләү, Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы 

указларын тормышка ашыру буенча «юл карталарында» билгеләнгән шартларны 

үтәү, бюджеттан тыш акчаларны җыю дәрәҗәсен күтәрү турында нигезләмәләр тора. 

Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыру буенча 

йөкләмәләрнең үтәлеше бюджетның социаль юнәлешен саклап калуны һәм 

арттыруны таләп итә. Тиешле бюджет чыгымнарын гамәлгә ашыру халыкның 

тормыш сыйфатын күтәрүгә, социаль проблемаларны адреслы чишүгә 

юнәлдереләчәк. 

Мөһим фактор булып, Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 

бюджетының һәм җирлек бюджетларының баланслылыгын тәэмин итүдә реаль 

финанслау чыганаклары белән тәэмин ителмәгән Бюджет йөкләмәләрен кабул 

итүдән баш тарту принцибын һичшиксез үтәү тора. 

Җирлекләр бюджетлары белән бюджетара мөнәсәбәтләр өлкәсендә төп 

бурыч булып җирле бюджетларның максималь баланслылыгы өчен шартлар тудыру, 

керем чыганакларының чыгым вәкаләтләрен тулысынча тәэмин итү тора. Шулай 

Исеме 2020 ел 2021ел 2022 ел 

Доллар курсы, сум 64,9 65,4 66,2 

Инфляция, (усу %) 103,8 104,0 104,0 

Дәүләт һәм муниципаль 

идарә органнарында 

хезмәт хакы 

01.10.2020 

елыннан усу 

3,8  % 

01.10.2021 

елыннан усу   

4,0 % 

01.10.2022 

елыннан усу  

 4,0% 

Ачыктан-ачык 

йөкләмәләр  

(халыкка акчалата 

түләүләр) 

01.07.2020 

елыннан усу  

на 3,8 % 

 01.07.2021 

елынан усу 

на 4,0% 

01.07.2022 

елынан усу  

на 4,0% 

Продукты питания, 

медикаменты 

повышение с 

01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.01.2022 г.  

на 4,0% 

Коммунальные услуги повышение с 

01.07.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.07.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.07.2022 г.  

на 4,0% 



 

 

7 

итеп, 2020-2022 елларда Зеленодольск муниципаль районы составына керүче 

барлык муниципаль берәмлекләрнең бюджетлары, 2003 елның 6 октябрендәге 

Федераль закон нигезендә, бюджет формалаштыру шартлары белән билгеләнгән 

социаль әһәмиятле, беренчел чыгым йөкләмәләрен гамәлгә ашыруга дотация белән 

тәэмин ителгән. «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында»гы 131-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр кертү 

хакында " гы Федераль закон проекты. Җирле бюджетларның керем базасын 

арттыру резервларын ачыклау чараларын тормышка ашыруга юнәлдерелгән эш дә 

актуаль булачак. 

Муниципаль бурыч өлкәсендә иң мөһим юнәлеш булып Яшел Үзән 

муниципаль районы Раифа авыл җирлеге бюджетына бурыч йөкләнешен нигезсез 

арттыруны булдырмау тора. Муниципаль бурыч өлкәсендәге сәясәтнең төп 

принцибы булып Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлегенең 

муниципаль бурычын түләү (реструктуризацияләү) һәм хезмәт күрсәтү буенча 

барлык йөкләмәләрнең тулы һәм үз вакытында үтәлеше тора. 

Финанс базарында займ алулар һәм кредит оешмаларыннан кредитлар 

җәлеп итүдән баш тарту практикасын дәвам итү күздә тотыла. Муниципаль 

гарантияләр бирелгән очракта бирелгән муниципаль гарантияләр буенча 

йөкләмәләр күләмен контрольдә тоту гамәлгә ашырылачак.  

2020 – 2022 елларда бюджет сәясәтенең төп юнәлешләре булып, озак сроклы 

стратегик планлаштыру процессы белән бер үк вакытта югары срокка бәйләнү, 

муниципаль программалар нигезендә бюджет формалаштыруга күчү белән идарә 

итүнең программалы-максатчан методларын үстерү, бер үк вакытта өч еллык 

бюджетны планлаштыру принцибы нигезендә бюджет формалаштыру калачак. 

Чыгым өлешен формалаштыру эшенә керешеп, гамәлдәге чыгым 

йөкләмәләрен инвентарьлаштыруны тәэмин итәргә һәм аларны 

оптимальләштерергә кирәк.. 
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Аңлатма 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Раифа авыл 

җирлеге Советы Карары проектына карата 

«Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында» 

 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында» 

гы карары проекты, Россия Федерациясе Бюджет кодексының 185 статьясы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 

Раифа авыл җирлеге Советы каравына кертелә. 

  Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Зеленодол районы «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның 

планлы чорына бюджеты турында "карары проекты (алга таба – Карар проекты) 

РФ БК һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексында (алга таба – ТР БК), 

«Раифа авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә бюджет процессы 

турындагы Нигезләмә нигезендә әзерләнде.». 

 Карар проектында 23 пункт бар. 

 РФ БК 184.1 статьясы һәм ТР БК 60.1 карар проектының 1 пункты 

нигезендә 2020 елга җирлек бюджетының төп характеристикалары раслана: 

 гомуми керем күләме; 

 чыгымнарның гомуми күләме; 

 бюджет кытлыгының гомуми күләме. 

Карар 2 пункты белән 2021 һәм 2022 елларга җирлек бюджетының төп 

характеристикалары раслана: 

 гомуми керем күләме; 

 чыгымнарның гомуми күләме, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 

чыгымнарның гомуми күләме; 
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 бюджет кытлыгының гомуми күләме. 

 Карар проектының 3 пункты белән 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 

елларның планлы чорына җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

турындагы кушымталар, № 1, № 2 кушымталар нигезендә раслана 

 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына карар проектына 3 һәм 4 нче 

кушымта булган җирлекнең муниципаль гарантияләр программасы 4 пункт 

белән раслана. 

 5 пунктта карар проектына раслау өчен 2020 елга җирлекнең муниципаль 

эчке бурыч алулар программасы № 5 кушымта нигезендә тапшырыла һәм, № 6 

кушымта нигезендә, 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына җирлекнең 

муниципаль эчке бурыч алулар программасы тапшырыла.  

Совет карары белән, РФ БК 184.1 һәм ТР БК 60.1 статьялары нигезендә, 2021 

елның 1 гыйнварына муниципаль берәмлекнең эчке бурычының иң югары чиге, 

шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 

муниципаль гарантияләр буенча Эчке бурычның иң югары чиге нульгә зур 

әһәмияткә ия булган муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе 

валютасында эчке бурычның иң югары чиге билгеләнә.. 

Совет карары белән, РФ БК 184.1 һәм ТР БК 60.1 статьялары нигезендә, 2022 

елның 1 гыйнварына, 2023 елның 1 гыйнварына муниципаль берәмлекнең эчке 

бурычының иң югары чиге, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия 

Федерациясе валютасында эчке бурычның иң югары чиге нульле әһәмияткә ия 

булган. 

Карар проектының 8 пункты нигезендә, РФ БК 184.1 һәм ТР БК 60.1 

статьялары нигезендә, 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетлары арасында Россия Федерациясе 

бюджет законнарының башка актларында билгеләнмәгән керемнәрне бүлү 

нормативлары раслана, әлеге карар проектына карата № 7 кушымта нигезендә.

 9 нчы кушымта нигезендә 2020 елга җирлек бюджеты керемнәренең 

фаразланган күләме, 8 нче кушымта нигезендә, 2021 һәм 2022 нче еллар план 

чорына, 9 нчы кушымта нигезендә бүленеп, исәпкә алына. 

10 пунктта 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына карар проектына 

10 нчы кушымта булып торган бюджет керемнәренең Баш администраторлары 

исемлеге раслана. 
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Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганакларының Баш администраторлары исемлеге, әлеге карарның 11 нче 

кушымтасы нигезендә, раслана. 

 Бюджет законнарының база таләпләре нигезендә, 12,13 пунктларында 

бюджет ассигнованиеләрен җирлек бюджеты чыгымнары классификациясенең 

бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары, төркемнәре буенча бүлүне, 

шулай ук 2020 елга һәм 2021-2022 еллар план чорына җирлек бюджеты 

чыгымнарының ведомство структурасын раслаучы кушымталар раслана. 

14 пунктта Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына 

халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру, китапханә фондларының 

сакланышын тәэмин итү һәм китапханә фондларын комплектлау һәм саклап 

калуны тәэмин итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру, җирлек халкының ялын 

оештыру һәм мәдәният хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру 

буенча тапшырыла торган башка бюджетара трансфертларның күләме раслана. 

15 пунктта, тышкы финанс тикшерүе өлкәсендә чараларны оештыру 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен, Зеленодольск муниципаль районының 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына тапшырыла торган 

башка бюджетара трансфертларның күләме раслана. 

 2020 елга һәм 2021-2022 еллар план чорына бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотация күләме 16 пункт белән раслана. 

2020 елга һәм 2021-2022 елларның план чорына хәрби комиссариатлары 

булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен субвенция күләме 17 пунктта 

раслана. 

 18 Пункт җирле үзидарә органнарын муниципаль хезмәткәрләр , шулай 

ук җирле үзидарә органнары һәм муниципаль казна учреждениеләре 

хезмәткәрләре санын арттыру хокукында чикли. 

 19 Пункт РФ БК 232 статьясын исәпкә алып бәян ителгән, анда бюджет 

үтәгәндә җирлек бюджеты турында карар белән расланганнан артык фактта 

алынган керемнәрне куллану регламентланган. 
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20 Пункт җирлек милкендә булган һәм җирлекнең казна 

учреждениеләренә оператив идарәгә тапшырылган мөлкәтне арендага 

бирүдән кергән табышлардан файдалануның гомуми тәртибен билгели. 

 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органына 

21 пунктта төзелгән килешүләр нигезендә җирлек бюджетын үтәү буенча 

аерым функцияләр бирелә. 

 22 Пункт РФ БК нигезендә 2020 елның 1 гыйнварыннан карар үз көченә 

керүне билгели 

Керем 

 Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәре 2020 елга һәм 

2021, 2022 еллар план чорына социаль-икътисадый үсешнең фаразланган 

күрсәткечләреннән, 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет һәм 

салым сәясәтенең төп юнәлешләреннән, салым базасы буенча Россия 

Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 8 нче санлы МРИ 

отчет мәгълүматларыннан һәм Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына 

керемнәрне бәяләүдән чыгып формалаштырылды. 

 Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәрен 

формалаштыруның федерация һәм республика бюджет кодекслары нигезендә 

күчерү нормативларына нигезләнгән төп принцибы Татарстан Республикасы 

Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге бюджеты фаразында исәпкә алынды. 

 Бюджет формалаштырганда Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексларына, Россия Федерациясе Салым кодексына 

һәм салымнар һәм җыемнар буенча башка закон актларына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр исәпкә алынды. 

2020 елга Зеленодольск муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 

бюджеты фаразында җирлек бюджеты керемнәрен формалаштыруның 

федерация һәм республика бюджет кодекслары нигезендә күчерү 

нормативларына нигезләнгән төп принцибы исәпкә алынды (статья 2007 елның 
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2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы 

редакциясендә). 

 норматив буенча физик затлар кеременә салым-4%; 

 җирле үзидарә органнарының Россия Федерациясе закон актлары 

нигезендә нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле вазыйфаи затлары 

тарафыннан нотариаль гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы-100%;налог на 

имущество физических лиц -100%; 

• җир салымы -100%; 

2020 елда җирлекнең салым булмаган керемнәре исәбенә формалаштырыла: 

 норматив буенча муниципаль милектәге мөлкәтне арендага 

бирүдән керемнәр-100%; 

 түләүле хезмәтләр (эшләр) күрсәтүдән һәм дәүләт казна 

учреждениеләренең чыгымнарын компенсацияләүдән керемнәр-

100%. 

Узган еллардагы кебек үк ,бюджетның иң күп керем чыганагы булып 

физик затлар кеременә салым, физик затлар милкенә салым һәм җир салымы 

тора. 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына физик затлар кеременә салым 

2020 елда 598,500 мең сум күләмендә булыр дип фаразлана. Әлеге чыганакның 

чагыштырма авырлыгы җирлек бюджетының салым керемнәренең гомуми 

суммасында 13,6% тәшкил итә. 

2021 елда физик затлар кеременә салым Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге бюджетына 610,470 мең сум, 2022 елда 620,850 мең сум булыр дип 

фаразлана. 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына физик затлар мөлкәтенә салым 

2020 елда 485,000 мең сум булыр дип фаразлана. 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына физик затлар мөлкәтенә 
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салым суммасы 533,500 мең сум, 2022 елга 586,900 мең сум булыр дип 

фаразлана. 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына 2020 елда 3 304,00 мең сум 

күләмендә җир салымы керү фаразлана. Әлеге чыганакның чагыштырма 

авырлыгы җирлек бюджетының салым һәм салым булмаган керемнәренең 

гомуми суммасында 70,56% тәшкил итә. 

2021 һәм 2022 елларда Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына җир 

салымының ел саен 3 304,00 мең сум күләмендә керүе фаразлана. 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына дәүләт пошлинасы 2020 

елда 2,400 мең сум булыр дип фаразлана 

2021-2022 елларга дәүләт пошлинасы ел саен 2,400 мең сум булыр дип 

фаразлана. 

2020 елга җирлек бюджеты фаразында салым булмаган керемнәр 

295,616 мең сум тәшкил итә, 2021 елда – 295,616 мең сум, 2022 елда – 296,026 

мең сум. 

 Милекне арендалау– 141,440 мен сум – в 2020-2021 елларда; 

141,850 мен сум.  2022 елда; 

 Наймга – 154,176 мен сум  2020-2022 елларда;. 

- 2020 елга – 92,076 мең сум, 2021 елга – 92,211 мең сум, 2022 елга-93,655 

сум күләмендә федераль бюджеттан җирлек бюджетына түләүсез керемнәр 

исәпкә алынды: 

- 2020 елга хәрби комиссариатлары булмаган территорияләрдә беренчел 

хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен субвенцияләр-92,076 мең сум, 2021 

елга-92,211 мең сум, 2022 елга-93,655 мең сум. 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирлек бюджетына түләүсез 

керемнәр 2020 елда бюджет тәэминаты дәрәҗәсен тигезләүгә дотация 

рәвешендә 390,503 мең сум, 2021 елда – 432,074 мең сум; 2022 елда – 481,874 

мең сум. 
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 2020 елга җирлек бюджетының керем өлеше 5 168,095 мең сум, 2021 

елга – 5 270,271 мең сум, 2022 елга – 5 385,705 мең сум күләмендә исәпкә 

алынган. 

Чыгым 

2020 елга чыгымнар буенча күләмле күрсәткечләрне проектлаганда 

түбәндәге индекслар-дефляторлар кулланылды:  

– 2020 елның 1 октябреннән бюджет һәм автоном учреждениеләр, 

муниципаль идарә органнары хезмәткәрләренең хезмәт хакы 3,8 процентка 

артты; 

- коммуналь хезмәтләр 2020 елның 1 июленнән 3,8 процент үсеш белән 

исәпкә алынды; 

- ачык йөкләмәләр, туклану һәм медикаментлар 2020 елның 1 

гыйнварыннан 3,8 процентка индексацияләнә; 

2021-2022 елларга түбәндәге индекслар-дефляторлар кулланылды:  

- бюджет һәм автоном учреждениеләр, муниципаль идарә органнары 

хезмәткәрләренең хезмәт хакы 2021 елның 1 октябреннән 4,0 процентка һәм 

2022 елның 1 октябреннән 4,0 процентка индексацияләнә; 

- коммуналь хезмәтләр 2021 елның 1 июленнән 4,0 процентка, 2022 елның 

1 июленнән 4,0 процентка үсәчәк, дип фаразлана. 

2020 елга һәм 2021-2022 еллар план чорына бюджет формалаштыруның 

үзенчәлеге-шул., "Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең 

закон чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның гомуми 

принциплары турында «Федераль законның 26.3 статьясына һәм «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында «2014 елның 27 маендагы 136-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә шәһәр һәм авыл җирлекләренең җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләренең аерым исемлеге билгеләнгән (2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы). Шул ук 

вакытта авыл җирлекләренең җирле әһәмияттәге мәсьәләләр исемлегенә 

карата авыл җирлекләре һәм муниципаль районнар арасында җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләр исемлеге шактый кыскартылган һәм яңадан бүленгән. 
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Җирле әһәмияттәге 39 мәсьәләнең 13е генә авыл 

җирлекләре белән шөгыльләнәчәк, калган мәсьәләләр муниципаль районнар 

тарафыннан хәл ителәчәк. 

Әлеге параметрлар нигезендә Татарстан Республикасы Яшел Үзән 

муниципаль районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

бюджетының чыгымнар өлеше (5 168,095 мең сум) һәм 2021 һәм 2022 еллар 

план чорына (5 270,271 мең сум һәм 5 385,705 мең сум) формалаштырылган. 

 «Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлеге буенча 2020 елга фаразланган 

чыгымнар күләме 2 450,568 мең сум, 2021 елга – 2 526,900 мең сум, 2022 елга – 

2 606,250 мең сум тәшкил итте. 

«Гомумдәүләт мәсьәләләре» бүлегендә идарә аппаратын тотуга, 

Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл башкарма комитетының Резерв 

фондына һәм башка гомумдәүләт чыгымнары исәпкә алына. 

Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл башкарма комитетының 

Резерв фонды күләме 2020 – 2022 елларга ел саен 30,000 мең сум 

күләмендә каралган.   

«Милли оборона» 02 бүлегендә 2020 елга хәрби комиссариатлар 

булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу буенча тапшырылган 

дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга чыгымнар 92,076 мең сум, 92,211 мең 

сум, 2021 һәм 2022 елларда 93,655 мең сум күләмендә чагылдырыла.

 По разделу 04 «Национальная экономика» отражены расходы на 

содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в рамках благоустройства в сумме 227,499 тыс. рублей ежегодно в течение 

2020-2022 годов.  

  «Торак-коммуналь хуҗалык» ның 05 бүлеге буенча төзекләндерү 

чыгымнары 2020 елда 1 126,131 мең сум; 2021 һәм 2022 елларга 1 293,811 мең 

сум һәм 1 328,701 мең сум.  

   «Мәдәният» бүлеге буенча, төзелгән килешүләр нигезендә, 2021-

2022 елларда 1 271,821 мең сум; 1 265,300 мең сум һәм 1 265,580 мең сум 

күләмендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 

өлешен гамәлгә ашыру өчен Яшел Үзән муниципаль районы бюджетына 

тапшырыла торган башка бюджетара трансфертлар күләме исәбеннән 

мәдәният оешмалары хезмәт күрсәтүләрен оештыру өчен чыгымнар каралган. 
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184.1 статья таләпләре нигезендә. РФ Бюджет кодексының 

план чорына бюджет чыгымнарының гомуми күләменнән (максатчан 

билгеләнеше булган Россия Федерациясе бюджет системасының башка 

бюджетларыннан бюджетара трансфертлар исәбеннән каралган чыгымнарны 

исәпкә алмыйча) 2021 елда бюджет чыгымнарының гомуми күләменнән 2,5% 

тан ким булмаган күләмдә һәм 2022 елда 5% тан да ким булмаган күләмдә 

шартлы расланган чыгымнар планлаштырыла. 2021 елда әлеге чыгымнар 

131,757 мең сум, 2022 елда 269,285 мең сум тәшкил итәчәк. 

 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасы Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты акчаларын бүлүчеләр 

һәм алучылар кодлары буенча тәкъдим ителде. 

 

Баш бухгалтер                                                                                           Ганина Э. Э
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Кушымта № 10 
Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советының «Зеленодольск муниципаль 
районы Раифа авыл җирлегенең 2020 нче 
елга һәм 2021, 2022 нче елларның планлы 
чорына бюджеты турында» 1999 нчы елның 
17 нче декабреннән 209 нчы номерлы 
карары 

 

 
Исемлек 

бюджет керемнәренең Баш администраторлары 
Раифа авыл җирлеге Зеленодол муниципаль районы 

 
Исемлек 

Керем Баш администраторлары 
Бюджет  Раифа авыл җирлеге Зеленодол муниципаль районы – 

җирле үзидарә органнары һәм муниципаль учреждениеләр вәкилләре катнашты. 

Код бюджетной классификации 

Исем Керем баш 
администрато

р 

Раифа авыл җирлеге 
бюджеты керемнәре 

802 Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 

802 1 16 02020 02 0000 140 Административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе субъектлары законнары белән 

билгеләнгән административ штрафлар 

муниципаль хокукый актларны бозган өчен 

802 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 

802 1 17 01050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә 

торган ачыкланмаган түләүләр 

803 «Зеленодол муниципаль районы Мөлкәт һәм җир 
мөнәсәбәтләре Палатасы» муниципаль учреждениесе 

803 1 11 01050 10 0000 120 Хуҗалык ширкәтләренең һәм 
ширкәтләренең устав (җыелма) 
капиталларында өлешләргә туры килә 
торган табыш яисә авыл җирлекләренә 
карый торган акцияләр буенча 
дивидендлар рәвешендә керемнәр 
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Код бюджетной классификации 

Исем Керем баш 
администрато

р 

Раифа авыл җирлеге 
бюджеты керемнәре 

803 1 11 02085 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге акцияләр 
сату буенча аукционнар үткәрү 
барышында туплана торган суммаларны 
урнаштырудан керемнәр 

803 1 11 05025 10 0000 120 Аренда түләве рәвешендә алына торган 
керемнәр, шулай ук авыл җирлекләре 
милкендәге җирләрне арендалау 
шартнамәләрен төзү хокукын сатудан 
кергән акчалар (муниципаль бюджет һәм 
Автоном учреждениеләрнең җир 
кишәрлекләреннән тыш)) 

803 1 11 05027 10 0000 120  Гомуми файдаланудагы җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларына бүлеп бирелгән 

полосада урнашкан авыл җирлекләре 

милкендәге җир кишәрлекләре өчен аренда 

түләве рәвешендә алына торган керемнәр 

803 1 11 05035 10 0000 120 Авыл җирлекләре белән идарә итү 
органнарының оператив идарәсендә 
булган һәм алар төзегән учреждениеләр 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
мөлкәтен арендага бирүдән керемнәр) 

803 1 11 05075 10 0000 120 Авыл җирлекләре казнасын тәшкил иткән 
мөлкәтне арендага бирүдән кергән табыш 
(җир кишәрлекләреннән тыш)) 

803 1 11 07015 10 0000 120 Авыл җирлекләре тарафыннан төзелгән 
муниципаль унитар предприятиеләрнең 
салымнарын һәм башка мәҗбүри 
түләүләрен түләгәннән соң кала торган 
табыш өлешен күчерүдән керемнәр 

803 1 11 08050 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән, шулай ук 
муниципаль унитар предприятиеләр, шул 
исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) залогка тапшырудан 
алына торган акчалар ышаныч идарәсенә 

803 1 11 09045 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш), 
шулай ук муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән казна 
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) 

803 1 14 01050 10 0000 410 Авыл җирлекләре милкендәге 
фатирларны сатудан кергән керемнәр 
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Код бюджетной классификации 

Исем Керем баш 
администрато

р 

Раифа авыл җирлеге 
бюджеты керемнәре 

803 1 14 02052 10 0000 410 Авыл җирлекләре белән идарә итү 
органнары карамагындагы 
учреждениеләр (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән 
тыш) оператив идарәсендәге мөлкәтне 
әлеге мөлкәт буенча төп чараларны 
гамәлгә ашыру өлешендә сатудан 
керемнәр 

803 1 14 02052 10 0000 440 Авыл җирлекләре белән идарә итү 
органнары карамагындагы 
учреждениеләр (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән 
тыш) оператив идарәсендәге мөлкәтне 
әлеге мөлкәт буенча матди запасларны 
гамәлгә ашыру өлешендә сатудан 
керемнәр 

803 1 14 02053 10 0000 410 Авыл җирлекләре милкендәге бүтән 
мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, 
шулай ук муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән казна 
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) 
сатудан күрсәтелгән мөлкәт буенча төп 
чараларны гамәлгә ашыру өлешендә 
керемнәр 

803 1 14 02053 10 0000 440 Авыл җирлекләре милкендәге бүтән 
мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм 
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, 
шулай ук муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән казна 
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) 
сатудан алынган керемнәр күрсәтелгән 
мөлкәт буенча матди запасларны гамәлгә 
ашыру өлешендә) 

803 1 14 02058 10 0000 410 Авыл җирлекләре милкендәге бюджет, 
Автоном учреждениеләрнең күчемсез 
мөлкәтен төп чараларны гамәлгә ашыру 
өлешендә сатудан керемнәр (статья 2007 
елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы 
редакциясендә) 

803  1 14 06025 10 0000 430 Авыл җирлекләре милкендәге җир 
кишәрлекләрен сатудан керемнәр 
(муниципаль бюджет һәм Автоном 
учреждениеләрнең җир 
кишәрлекләреннән тыш)) 
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Код бюджетной классификации 

Исем Керем баш 
администрато

р 

Раифа авыл җирлеге 
бюджеты керемнәре 

803 1 14 06045 10 0000 430 Бюджет һәм автоном учреждениеләрдән 
файдалануда булган авыл җирлекләре 
милкендәге җир кишәрлекләрен сатудан 
керемнәр 

803 1 17 01050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларына 
күчерелә торган ачыкланмаган түләүләр 

   

   

805 Зеленодол муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 
төбәк 

805 1 17 01050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларына 
күчерелә торган ачыкланмаган түләүләр 

   

805 2 02 16001 10 0000 150 Муниципаль районнар бюджетларыннан 
бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 
авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендә) 

   

805 2 02 29900 10 0000 150 Җирле бюджетлардан авыл җирлекләре 
бюджетларына субсидияләр 

805 2 02 35930 10 0000 150 Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә 
алу өчен авыл җирлекләре 
бюджетларына субвенцияләр 

805 2 02 35118 10 0000 150 Хәрби комиссариатлары булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына 
субвенцияләр (статья 2007 елның 2 
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы редакциясендә) 

805 2 02 45160 10 0000 150 Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары 
тарафыннан кабул ителгән карарлар 
нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә 
чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына тапшырыла 
торган бюджетара трансфертлар (статья 
2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы 
законы редакциясендә) 
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Код бюджетной классификации 

Исем Керем баш 
администрато

р 

Раифа авыл җирлеге 
бюджеты керемнәре 

805 2 08 05000 10 0000 150 Артык түләнгән яисә артык алынган 
салымнар, җыемнар һәм башка түләүләр 
суммаларын кире кайтаруны (зачетны) 
гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре 
бюджетларыннан (җирлекләр 
бюджетларына) күчерелгән акчалар, 
шулай ук мондый кире кайтаруны үз 
вакытында башкармаган өчен 
процентлар суммалары һәм артык 
алынган суммаларга исәпләнгән 
процентлар суммалары 

805 2 19 60010 10 0000 150 Максатчан билгеләнеше булган 
субсидияләрнең, субвенцияләрнең һәм 
башка бюджетара трансфертларның 
узган елларда авыл җирлекләре 
бюджетларыннан калган калган 
калдыкларын кире кайтару (статья 2007 
елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы 
редакциясендә) 

 
 

872 Раифа авыл җирлеге башкарма комитеты 

872 1 08 04020 01 0000 110 Җирле үзидарә органнарының Россия 
Федерациясе закон актлары нигезендә 
нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле 
вазыйфаи затлары тарафыннан 
нотариаль гамәлләр кылган өчен дәүләт 
пошлинасы. 

872 1 08 04020 01 1000 110 Җирле үзидарә органнарының Россия 
Федерациясе закон актлары нигезендә 
нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле 
вазыйфаи затлары тарафыннан 
нотариаль гамәлләр кылган өчен дәүләт 
пошлинасы. 

872 1 08 04020 01 4000 110 Җирле үзидарә органнарының Россия 
Федерациясе закон актлары нигезендә 
нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле 
вазыйфаи затлары тарафыннан 
нотариаль гамәлләр кылган өчен дәүләт 
пошлинасы. 

872 1 11 09045 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне 
(муниципаль бюджет һәм автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш), шулай 
ук муниципаль унитар предприятиеләр, 
шул исәптән казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) 
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872 1 13 01995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары 

акчаларын алучылар тарафыннан 

түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 

(эшләрдән) башка керемнәр 

   

872 1 13 02065 10 0000 130 Авыл җирлекләре мөлкәтен 

эксплуатацияләүгә бәйле чыгымнарны 

каплау тәртибендә керә торган керемнәр 

872 1 13 02995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары 

чыгымнарын компенсацияләүдән башка 

керемнәр 

   

872 1 16 07010 10 0000 140 Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) 

тарафыннан муниципаль контрактта 

каралган, авыл җирлеге казна учреждениесе 

тарафыннан төзелгән муниципаль контрактта 

каралган йөкләмәләрне үтәү вакыты чыккан 

очракта түләнгән штрафлар, неустойкалар, 

пенялар 

 

 

 

872 

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 

   

 

 

872 

1 16 10031 10 0000 140 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларын 

алучылар табыш алучы иминият 

очраклары туганда зыянны каплау 

   

872 1 16 10061 10 0000 140 Муниципаль контрактның муниципаль 
авыл җирлеге (муниципаль казна 
учреждениесе) муниципаль органы 
(муниципаль юл фонды акчалары 
исәбеннән финанслана торган 
муниципаль контракттан тыш) белән 
төзелештән качып калуга китерелгән 
зыянны каплау максатларында түләүләр 
(муниципаль контракттан тыш)) 
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872 1 17 01050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларына 
күчерелә торган ачыкланмаган түләүләр 

872 1 17 05050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларының 
салым булмаган башка керемнәре 

872 1 17 14030 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә 

торган үзара салым акчалары 

 

  
Раифа авыл җирлеге бюджетының башка керемнәре, аларны 

администрацияләү Раифа авыл җирлеге бюджеты керемнәренең Баш 
администраторлары тарафыннан аларның компетенциясе чикләрендә 

гамәлгә ашырыла ала 
 

   

000 1 11 02033 10 0000 120 Раифа авыл җирлеге бюджетының башка 
керемнәре, аларны администрацияләү 
Раифа авыл җирлеге бюджеты 
керемнәренең Баш администраторлары 
тарафыннан аларның компетенциясе 
чикләрендә гамәлгә ашырыла ала 

000 1 11 09015 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендә булган 

хәрби, махсус һәм ике төрле 

билгеләнештәге интеллектуаль эшчәнлек 

нәтиҗәләренә хокуклар белән эш итүдән 

кергән керемнәр 

000 1 11 09025 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге фәнни-

техник эшчәнлек нәтиҗәләренә хокук 

белән идарә итүдән керемнәр 

000 1 11 09035 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге 

автомобиль юллары мөлкәтен 

эксплуатацияләүдән һәм файдаланудан 

керемнәр 

000 1 13 01995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары 

акчаларын алучылар тарафыннан 

түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 

(эшләрдән) башка керемнәр 

000 1 13 02995 10 0000 130 Авыл җирлекләре бюджетлары 

чыгымнарын компенсацияләүдән башка 

керемнәр 
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000 1 14 03050 10 0000 410 Авыл җирлекләре керемнәренә 

мөрәҗәгать иткән конфискацияләнгән 

һәм башка мөлкәтне күрсәтү һәм 

реализацияләүдән акчалар (күрсәтелгән 

мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә 

ашыру өлешендә)) 

000 1 14 03050 10 0000 440 Авыл җирлекләре кеременә мөрәҗәгать 

иткән конфискацияләнгән һәм башка төр 

мөлкәтне күрсәтү һәм сатудан кергән 

акчалар (күрсәтелгән мөлкәт буенча 

матди запасларны гамәлгә ашыру 

өлешендә)) 

000 1 14 04050 10 0000 420 Авыл җирлекләре милкендәге матди 

булмаган активларны сатудан кергән 

керемнәр 

000 1 15 02050 10 0000 140 Авыл җирлекләре белән идарә итү 
органнары (оешмалары) тарафыннан 
билгеләнгән функцияләрне үтәгән өчен 
алына торган түләүләр 

   

000 1 16 07010 10 0000 140 Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) 

тарафыннан муниципаль контрактта 

каралган, авыл җирлеге казна 

учреждениесе тарафыннан төзелгән 

муниципаль контрактта каралган 

йөкләмәләрне үтәү вакыты чыккан 

очракта түләнгән штрафлар, 

неустойкалар, пенялар 

 

 

000 
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 

 

 

000 

1 16 10031 10 0000 140 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларын 

алучылар табыш алучы иминият 

очраклары туганда зыянны каплау 
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000 1 16 10061 10 0000 140 Муниципаль контрактның муниципаль 
авыл җирлеге (муниципаль казна 
учреждениесе) муниципаль органы 
(муниципаль юл фонды акчалары 
исәбеннән финанслана торган 
муниципаль контракттан тыш) белән 
төзелештән качып калуга китерелгән 
зыянны каплау максатларында түләүләр 
(муниципаль контракттан тыш)) 

000 1 16 10100 10 0000 140 

 

Бюджет акчаларын законсыз яки 
максатсыз файдалану нәтиҗәсендә 
китерелгән зыянны түләттерүгә (авыл 
җирлекләре бюджетлары өлешендә) 

000 1 16 11064 01 0000 140 

 

Авыр йөкләр һәм (яки) зур габаритлы 

йөкләр ташуны гамәлгә ашыручы җирле 

әһәмияттәге автомобиль юлларына 

китерелә торган зыянны каплау 

максатларында түләнә торган түләүләр 

000 1 17 05050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларының 
салым булмаган башка керемнәре 

000 2 02 39999 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларына башка 
субвенцияләр 

000 2 02 90054 10 0000 150 Муниципаль районнар бюджетларыннан 

авыл җирлекләре бюджетларына башка 

кире кайтарылмый торган кертемнәр 

000 2 03 05010 10 0000 150 Дәүләт (муниципаль) оешмалары 

тарафыннан авыл җирлекләре 

бюджетлары акчаларын алучылар өчен 

грантлар бирү 

000 2 03 05020 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетлары 

акчаларын алучыларга дәүләт 

(муниципаль) оешмалары тарафыннан 

бирелә торган акчадан кергән акча 

   

000 2 03 05099 10 0000 150 Дәүләт (муниципаль) оешмаларыннан 

авыл җирлекләре бюджетларына башка 

төрле түләүләр 

000 2 04 05010 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларыннан 

файдаланучылар өчен дәүләтнеке 

булмаган оешмалар тарафыннан 

грантлар бирү 
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000 2 04 05020 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетлары 

акчаларын алучыларга дәүләтнеке 

булмаган оешмалар тарафыннан бирелә 

торган акчадан керемнәр 

000 2 04 05099 10 0000 150 Дәүләтнеке булмаган оешмалардан авыл 

җирлекләре бюджетларына башка 

түләүләр 

000 2 07 05010 10 0000 150 Юл эшчәнлеген финанс белән тәэмин 

итүгә физик һәм юридик затлардан, шул 

исәптән ирекле иганә акчаларыннан, 

авыл җирлекләренең җирле әһәмияттәге 

гомуми файдаланудагы автомобиль 

юлларына карата түләүсез керемнәр 

000 2 07 05020 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларыннан 

физик затлар тарафыннан бирелә торган 

акчадан кергән акча 

000 2 07 05030 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларына башка 

төрле түләүләр 

000 2 08 05000 10 0000 150 Артык түләнгән яисә артык алынган 
салымнар, җыемнар һәм башка түләүләр 
суммаларын кире кайтаруны (зачетны) 
гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре 
бюджетларыннан (җирлекләр 
бюджетларына) күчерелгән акчалар, 
шулай ук мондый кире кайтаруны үз 
вакытында башкармаган өчен 
процентлар суммалары һәм артык 
алынган суммаларга исәпләнгән 
процентлар суммалары 
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Кушымта № 3 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 

районы Раифа авыл җирлеге Советы карарлары  

 Раифа авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге 

бюджеты турында»Зеленодольск муниципаль 

районы Татарстан Республикасының 2020 елга 

һәм 2021-2022 елларның план чорына бюджеты 

турында» 2019 елның 17 декабрендәге 209 

номерлы карары 

 

 

Программа 

Раифа авыл җирлегенең муниципаль гарантияләре 

2020 елга 

 

 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенә муниципаль гарантияләр бирү 

2020 елда планлаштырылмый. 
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Кушымта № 4 
Татарстан Республикасы Зеленодол 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге  
муниципаль берәмлеге бюджеты турында» 
Зеленодол муниципаль районы 
Татарстан Республикасының 2020 елга һәм 
2021-2022 елларның план чорына бюджеты 
турында» 2019 елның 17 декабре, № 209  

 

 

 

Программа  

Раифа авыл җирлегенең муниципаль гарантияләре  

2021-2022 елларга 

 

 

2021-2022 елларда "Раифа авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенә муниципаль 

гарантияләр бирү планлаштырылмый. 
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5 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советы карарлары 
 Раифа авыл җирлеге " муниципаль 
берәмлеге бюджеты турында» 
Зеленодольск муниципаль районы 
Татарстан Республикасының 2020 елга һәм 
2021-2022 елларның план чорына бюджеты 
турында " Татарстан Республикасы 
Законына үзгәрешләр кертү хакында» 
2019 елның 17 декабрендәге 209 номерлы 
карары 

 

 

 

Программа 

муниципаль эчке бурыч алулар 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Татарстан Республикасы 

Зеленодол муниципаль районы "Раифа авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге 

2020 елга 

 

2020 елда Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына акча җәлеп итү 

планлаштырылмый. 
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Кушымта № 6 

Татарстан Республикасы Зеленодол 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге 
муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 2021-
2022 елларның план чорына бюджеты 
турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

                                                                                                        

 

 

Программа 

муниципаль эчке бурыч алулар 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы "Раифа авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге 

2021-2022 елларга 

 

2021-2022 елларда Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 
районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына акча 
җәлеп итү планлаштырылмый.
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Кушымта № 7 

Татарстан Республикасы Зеленодол 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге 
муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 2021-
2022 елларның план чорына бюджеты 
турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

Нормативлар 

бүлү арасында керемнәр бюджеты 

Татарстан Республикасы бюджет системасының бюджет системасы 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына                                                                                                                                    

(в процентах) 

Код 

Төркем, төркем исеме, 

мәкаләләр һәм подстатьями керемнәр 

Раифа авыл 

җирлегенең 

бюджеты 

1 11 00000 00 0000 

000 

ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ 

МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 
 

1 11 02 033 10 0000 

120 

Авыл җирлекләре бюджетларының вакытлыча 

ирекле акчаларын урнаштырудан керемнәр 100 

1 11 02085 10 0000 

120 

Авыл җирлекләре милкендәге акцияләр сату буенча 

аукционнар үткәрү барышында туплана торган 

суммаларны урнаштырудан керемнәр 100 

1 11 05025 10 0000 

120 

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр, 

шулай ук авыл җирлекләре милкендәге җирләрне 

арендалау шартнамәләрен төзү хокукын сатудан 

кергән акчалар (муниципаль бюджет һәм Автоном 

учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш)) 

100 

1 14 00000 00 0000 

000 

МАТДИ ҺӘМ МАТДИ БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ 

САТУДАН КЕРГӘН ТАБЫШ  
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Код 

Төркем, төркем исеме, 

мәкаләләр һәм подстатьями керемнәр 

Раифа авыл 

җирлегенең 

бюджеты 

1 14 06025 10 0000 

430 

Авыл җирлекләре милкендәге җир кишәрлекләрен 

сатудан керемнәр (муниципаль бюджет һәм 

Автоном учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән 

тыш)) 100 
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2020 – 2022 елларга Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының төп 

характеристикалары фаразы. 

                                                                                                                                                                                              

Мен сумм  

                                                      2020 год              2021 год                 2022  год                    

Фаразланган гомуми керем  

күләме                                         5 168,095             5 270,271                5 385,705 

                                 

Чыгымнарның гомуми күләме   5 168,095             5 270,271                 5 385,705 

Бюджетнын  

кытлы (-)җитешсезлек  (+)          0,000 0,000 0,000 
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Исәп-хисап 

дәүләт пошлинасы 2020 елга 

          мен сум 

 

Дәүләт пошлинасы  

муниципаль берәмлек бюджеты 

"Раифа авыл җирлеге»                                                                    2,400 

шул исәптән: 

нотариаль гамәлләр кылган өчен 

җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары 

үзидарә                                                 2,400 

Исәп-хисап 

дәүләт пошлинасы 

2021-2022 елларга 

                                        мен сумм                   мен сум 

Дәүләт пошлинасы  

муниципаль берәмлек бюджеты 

"Раифа авыл җирлеге»                                                    2,400                     2,400 

 

шул исәптән: 

нотариаль гамәлләр кылган өчен 

җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затлары 

үзидарә                                 2,400          2,400 
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 Җир салымын исәпләү 2020 елда 

 

                                      Мен сум 

2019 елда җирлек буенча көтелгән керемнәр 3 174,200 
 

Күчмә түләүләр өчен 2019 ел (1/4 өлеше еллык бәяләү) 793,550 

2020 елда җир салымы буенча аванс түләүләре керү 
(2019 ел керү базасында) 

2 510,450 

2020 елга фараз 3 304,000 

 

 

 

 Җир салымын исәпләү 2021-2022 елларга 

  мен сум. мен сум 

 2021  ел 2022  ел 

Фараз 3 304,000 3 304,000 
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Милеккә салым исәпләү физик затлар 2020 елга  

                                                                                                                     Мен сум 

Торак һәм торак булмаган күчемсез милек объектларының 
кадастр бәясеннән чыгып салым суммасы (2018 ел өчен 5-МН 
хисабы буенча) 

517,058 

2020 елга фараз (% җыем) 485,000 

 

 

 

 

 

 

Милеккә салым исәпләү физик затлар 2021-2022 елларга  
 

  мен сум мен сум 

  2021 ел 2022 ел 

Алдагы елга керү фаразы  485,000 533,500 

Фараз  533,500 586,900 
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Физик затлар кеременә салымны исәпләү 2020 елга 
  мен сум 
   

Исәпләү өчен керемнәрнең гомуми суммасы  
НДФЛ буенча салым базасы 

118 384,854 

Необлагаемые керемнәр 3 288,800 

Салым салына торган керемнәр 115 096,054 

Физик затлар кеременә салым суммасы 
шул исәптән: 

14 962,500 

Белән салым базасы, облагаемой буенча 13 ставкасы% 14 962,500 

Раифа авыл җирлеге бюджеты өлешенә салым суммасы 
(4%) 

598,500 

 

Физик затлар кеременә салымны исәпләү 2021-2022 елларга 
 

                                                                                             мен сумм                  мен сум 

 2021 ел 2022 ел 

Алдагы ел өчен көтелгән керем 598,500 610,470 

Салым базасы үсеше 102% 101,7% 

Фараз 610,470 620,850 
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Исәп-хисап  

Раифа авыл җирлеге бюджетының салым булмаган керемнәре  

Зеленодол муниципаль районы  Татарстан Республикасы   

2020-2022 елларга 

1. ТР Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлегенең 2020 елга һәм 

2021, 2022 еллар план чорына салым булмаган керемнәр фаразы составында 

керемнәр администраторы мәгълүматлары буенча «Яшел Үзән муниципаль 

районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы " муниципаль учреждениесе 

тарафыннан керемнәрнең түбәндәге төрләре исәпкә алынды:»: 

Дәүләт һәм муниципаль милектәге мөлкәтне файдаланудан керемнәр, шул 

исәптән: 

 Зеленодол муниципаль районының Раифа авыл җирлеге милкендә булган 

мөлкәтне арендалаудан-141,440 мең сум, 2021-2022 елларга-141,440 мең сум 

акча керә .һәм 141,850 мең сум. 

 2020-2022 елларга авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне кулланудан (торак 

наймына) башка керемнәр-154,176 мең сум. 
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Бюджетара трансфертларны бүлү методикалары проекты һәм исәпләп 

чыгару 2020 нче ел 

Халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру, китапханә фондларының 
сакланышын тәэмин итү һәм комплектлау буенча төзелгән килешүләр 
нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 
өлешен гамәлгә ашыруга, җирлек халкын мәдәният хезмәтләре белән 
тәэмин итү өчен шартлар тудыруга, шул исәптән китапханә фондларының 
сакланышын тәэмин итүгә бюджетара трансфертлар: 

 Китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру халыкны комплектлау һәм 
сакланыш китапханә фондлары-191,78 сум. 

      • Музей хезмәте күрсәтүне оештыру һәм музей фондларының сакланышын 

тәэмин итү – 48,98 руб. 

* Ялны оештыру өчен шартлар тудыру-594,98 сум. 

мәдәниятне оештыру шартларын тәэмин итү,  

шул исәптән, гомумрайон чараларын оештыруга – 69,41 сум. 

исәбеннән 1 кешегә 

Халык саны – 1 975 кеше. 

Бюджетара трансфертларның күләме тәшкил итә – 1 271,821 мен сум 

 Тышкы финанс тикшерүе өлкәсендә чараларны оештыруга төзелгән 

килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга бюджетара трансфертлар. 

Бюджетара трансфертлар күләме 3,640 мең сум тәшкил итә. 

2021 ел 

 Халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру, китапханә фондларының 

сакланышын тәэмин итү һәм комплектлау буенча төзелгән килешүләр 

нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 

өлешен гамәлгә ашыруга, җирлек халкын мәдәният хезмәтләре белән тәэмин 

итү өчен шартлар тудыруга, шул исәптән китапханә фондларының сакланышын 

тәэмин итүгә бюджетара трансфертлар: 

• Китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру 
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халыкны комплектлау һәм сакланыш  

китапханә фондлары-190,68 сум. 

• Музей хезмәте күрсәтүне оештыру һәм 

музей фондларының сакланышын тәэмин итү-48,70 сум. 

• Ялны оештыру өчен шартлар тудыру һәм  

мәдәниятне оештыру шартларын тәэмин итү-591,96 сум. 

    шул исәптән, гомумрайон чараларын оештыруга – 69,41 сум.   

исәбеннән 1 кешегә 

Халык саны -1 975 кеше. 

Бюджетара трансфертлар күләме – 1 265,300 мең сум. 

 Тышкы финанс тикшерүе өлкәсендә чараларны оештыруга төзелгән 

килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга бюджетара трансфертлар. 

Бюджетара трансфертлар күләме 3,640 мең сум тәшкил итә. 

2022 ел 

 Халыкка китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру, китапханә фондларының 

сакланышын тәэмин итү һәм комплектлау буенча төзелгән килешүләр 

нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 

өлешен гамәлгә ашыруга, җирлек халкын мәдәният хезмәтләре белән тәэмин 

итү өчен шартлар тудыруга, шул исәптән китапханә фондларының сакланышын 

тәэмин итүгә бюджетара трансфертлар: 

• Китапханә хезмәте күрсәтүне оештыру 

халыкны комплектлау һәм сакланыш  

китапханә фондлары-190,72 сум. 

• Музей хезмәте күрсәтүне оештыру һәм 

музей фондларының сакланышын тәэмин итү-48,71 сум. 

• Ялны оештыру өчен шартлар тудыру һәм  
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мәдәниятне оештыру шартларын тәэмин итү-592,09 сум. 

шул исәптән гомумрайон чараларын оештыруга-64,41 сум. 

исәбеннән 1 кешегә 

Халык саны - 1 975 кеше. 

Бюджетара трансфертлар күләме-1 265,580 мең сум. 

 Тышкы финанс тикшерүе өлкәсендә чараларны оештыруга төзелгән 

килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруга бюджетара трансфертлар. 

Бюджетара трансфертлар күләме 3,640 мең сум тәшкил итә. 
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ФИНАНС-ИКЪТИСАДЫЙ НИГЕЗЛӘҮ 

Раифа авыл җирлеге Карары карата 

Раифа авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге бюджеты турында» 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына» 

 

Раифа авыл җирлегенең «Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында " гы 

карары проекты (алга таба Карар проекты) Россия Федерациясе Бюджет кодексы 

һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендә әзерләнде.  

Карар проекты белән Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль 

районының «Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетының 2020 елга 5 

168,095 мең сум, 2021 елга 5 270,271 мең сум һәм 2022 елга 5 385,705 мең сум 

күләмендә керемнәренең гомуми күләмен расларга тәкъдим ителә. 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2020 елда 

карар проектында 5 168,095 мең сум, 2021 елга 5 270,271 мең сум һәм 2022 елга 5 

385,705 мең сум күләмендә карала. 

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының «Раифа авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгы 2020 елда – 0 сум, 2021 елда – 0 

сум һәм 2022 елда-0 сум тәшкил итәчәк. 

Шулай итеп, Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының 

«Раифа авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты күрсәткечләре 2020 елга 

һәм 2021 һәм 2022 елларның план чорына карар проектында каралган, 

балансланган. 
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Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Зеленодол 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге 
муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 2021-
2022 елларның план чорына бюджеты 
турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

2020 елга Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Раифа авыл җирлеге 
"муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

   (тыс.рублей) 

Курсэткеч коды  Күрсәткеч исеме ДКИ Жыелма 

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ КЫТЛЫКЛАРЫН ЭЧКЕ 
ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 0,000 

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 
СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ 
ҮЗГӘРТҮ 

 0,000 

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын арттыру  -5 168,095 

01 05 02 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
арттыру 

 -5 168,095 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
арттыру 

 -5 168,095 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлекләр бюджетлары акчаларының 
башка калдыкларын арттыру 

 -5 168,095 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыкларын киметү  5 168,095 

01 05 02 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
киметү 

 5 168,095 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
киметү 

 5 168,095 

01 05 02 01 10 0000 610 Җирлекләр бюджетлары акчаларының 
башка калдыкларын киметү 

 5 168,095 
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Кушымта № 2 

Татарстан Республикасы Зеленодол 
муниципаль районы Раифа авыл җирлеге 
Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге 
муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 2021-
2022 елларның план чорына бюджеты 
турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының Раифа 
авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

   мен сум  

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме ДКИ 2021 ел 2022 ел 

01 00 00 00 00 0000 
000 

БЮДЖЕТ КЫТЛЫКЛАРЫН ЭЧКЕ 
ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 0,000 0,000 

01 05 00 00 00 0000 
000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 
СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 
АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

 0,000 0,000 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Бюджет акчаларының калдыкларын 
арттыру 

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 02 00 00 0000 
510 

Бюджет акчаларының башка 
калдыкларын арттыру 

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Бюджет акчаларының башка 
калдыкларын арттыру 

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 02 01 10 0000 
510 

Җирлекләр бюджетлары 
акчаларының башка калдыкларын 
арттыру 

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Бюджет акчаларының калдыкларын 
киметү 

 5 270,271 5 385,705 

01 05 02 00 00 0000 
610 

Бюджет акчаларының башка 
калдыкларын киметү 

 5 270,271 5 385,705 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Бюджет акчаларының башка 
калдыкларын киметү 

 5 270,271 5 385,705 

01 05 02 01 10 0000 
610 

Җирлекләр бюджетлары 
акчаларының башка калдыкларын 
киметү 

 5 270,271 5 385,705 
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Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының "Раифа авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең 2019 елда көтелүче үтәлешенә бәя 

  мен сум 

Күрсәткеч исеме 

2019 елга 
аныкланган 
план (2019 

елның 1 
ноябренә 
торышы 
буенча)) 

2019 елда 
көтелгән 
үтәлеш 

1 2 3 

КЕРЕМ 

САЛЫМ КЕРЕМНЭРЕ 4 103,400 4 179,200 

Физик затлар кеременә салым 494,200 570,000 

Физик затлар милкенә салым 431,000 431,000 

Җир салымы 
3 174,200 3 174,200 

Дәүләт пошлинасы 
4,000 4,000 

САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 
203,258 219,258 

Милекне арендага бирүдән кергән 
табыш 

91,258 91,258 

Дәүләт һәм муниципаль милектәге 
мөлкәтне файдаланудан керемнәр 

112,000 128,000 

ШтрафЛАР 0,000 0,000 

Башка салым булмаган керемнәр 0,000 0,000 

Салым һәм салым булмаган керемнәр 4 306,658 4 398,458 

Түләүсез күчерелгән акчалар 1 436,392 1 436,392 

барлыгы керемнэре 5 863,056 5 863,056 

ЧЫГЫМ  

Гомумдәүләт мәсьәләләре 3 394,007 3 394,007 

Милли оборона 86,405 86,405 

Милли куркынычсызлык һәм хокук 
саклау эшчәнлеге 

0,000 0,000 

Милли икътисад 1 447,631 1 447,631 

Торак-коммуналь хуҗалык 1 813,446 1 813,446 

Әйләнә-тирә мохитне саклау 0,000 0,000 

Мәдәният, кинематография 1 263,990 1 263,990 

Физик культура һәм спорт 5,000 5,000 

Россия Федерациясе субъектлары 
һәм муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына гомуми характердагы 
бюджетара трансфертлар (статья 
2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы 

92,314 92,314 
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законы редакциясендә) 

БАРЛЫГЫ ЧЫГЫМ 8 102,743 8 102,743 
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Кушымта № 8 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл 
җирлеге Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 
2021-2022 елларның план чорына бюджеты турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

 

2020 елга Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының 
"Раифа авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге бюджетының фаразланучы 
керемнәре күләмнәре (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)  

  

   мен сум  

Исеме Керем коды  ДКД Жыелма 
 

 

1 2 3 4  

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН 
КЕРЕМНӘР 

 1 00 00000 00 0000 
000 

 4 685,516 
 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНӘР 
 1 01 00000 00 0000 

000 
 598,500 

 

Физик затлар кеременә салым 
 1 01 02000 01 0000 

110 
 598,500 

 
Чыганагы салым агенты булган 
керемнәрдән физик затлар 
керемнәренә салым, аларга карата 
Россия Федерациясе Салым 
кодексының 227, 227.1 һәм 228 
статьялары нигезендә исәпләнү һәм 
түләү гамәлгә ашырыла торган 
керемнәреннән тыш, керемнәреннән 
тыш 

1 01 02010 01 0000 
110 

 598,500 

5 
168,095 

МИЛЕККӘ САЛЫМНАР 
 1 06 00000 00 0000 

000 
 3 789,000 

 

Физик затлар милкенә салым  1 06 01000 00 0000  485,000  
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110 

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан салым салу объектларына 
карата кулланыла торган ставкалар 
буенча физик затлар милкенә алына 
торган салым 

1 06 01030 10 0000 
110 

 485,000 

 

Җир салымы 
 1 06 06000 00 0000 

110 
 3 304,000 

 

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлегенә ия булган 
оешмалардан җир салымы 

 1 06 06033 10 0000 
110 

 2 830,000 

 

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлегенә ия булган 
физик затлардан җир салымы 

 1 06 06043 10 0000 
110 

 474,000 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 08 00000 00 0000 

000 
 2,400 

 

Дэулэт нотариаль гамәлләр кылган 
өчен пошлина 

1 08 04000 01 0000 
110 

 2,400 
 

Дэулэт нотариаль гамәлләр кылган 
өчен пошлина 

1 08 04020 01 0000 
110 

 2,400 
 

Дэулэт нотариаль гамәлләр кылган 
өчен пошлина 

1 08 04020 01 1000 
110 

 2,400 

 

ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ 
МИЛЕКТӘГЕ МӨЛКӘТНЕ 
ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 

 1 11 00000 00 0000 
000 

 295,616 
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Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне 
(автоном учреждениеләр мөлкәтеннән, 
шулай ук дәүләт һәм муниципаль 
унитар предприятиеләр, шул исәптән 
казна предприятиеләре мөлкәтеннән 
тыш) түләүле файдалануга тапшыру 
өчен аренда яисә башка түләү 
рәвешендә алына торган керемнәр) 

1 11 05000 00 0000 
120 

 141,440 

 

Дәүләт хакимияте органнары, җирле 
үзидарә органнары, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары һәм алар төзегән 
учреждениеләр (автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
оператив идарәсендәге мөлкәтне 
арендага бирүдән керемнәр) 

1 11 05030 00 0000 
120 

 141,440 

 

Авыл җирлекләре белән идарә итү 
органнарының оператив идарәсендә 
булган һәм алар төзегән 
учреждениеләр (муниципаль автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) 
мөлкәтен арендага бирүдән керемнәр) 

1 11 05035 10 0000 
120 

 141,440 

 

Дәүләт һәм муниципаль милектә 
булган мөлкәтне һәм хокуклардан 
(бюджет һәм автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль унитар предприятиеләр 
мөлкәтеннән тыш) башка керемнәр) 

1 11 09000 00 0000 
120 

 154,176 
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Дәүләт һәм муниципаль милектә 
булган мөлкәтне һәм хокуклардан 
(бюджет һәм автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль унитар предприятиеләр 
мөлкәтеннән тыш) башка керемнәр) 

1 11 09040 00 0000 
120 

 154,176 

 

Авыл җирлекләре милкендәге 
мөлкәтне (муниципаль автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш), 
шулай ук муниципаль унитар 
предприятиеләр мөлкәтеннән, шул 
исәптән казна предприятиеләреннән 
башка керемнәр) 

1 11 09045 10 0000 
120 

 154,176 

 

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 
2 00 00000 00 0000 

000  482,579  
Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка бюджетларыннан 
кире кайтарылмый торган кертемнәр 

2 02 00000 00 0000 
000  482,579  

Россия Федерациясе субъектлары һәм 
муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына дотацияләр 

2 02 10000 00 0000 
150  390,503  

Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 
дотацияләр 

2 02 16001 00 0000 
150  390,503  

Муниципаль районнар бюджетларының 
иэ бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 
авыл җирлекләре бюджетларына 
дотацияләр  

2 02 16001 10 0000 
150  390,503  

Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларына 
субвенцияләр 

2 02 30000 00 0000 
150  92,076  
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Хәрби комиссариатлары булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби 
исәпкә алуны гамәлгә ашыру өчен 
авыл җирлекләре бюджетларына 
субвенцияләр 

2 02 35118 10 0000 
150  92,076  

Барлыгы керемнэр   5 168,095  
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Кушымта № 9 Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл 
җирлеге Советы карарлары «Раифа авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 
2021-2022 елларның план чорына бюджеты турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районының "Раифа авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге бюджетының 

фаразланучы керемнәре күләмнәре (статья 2007 елның 2 августындагы 38-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)   

   (тыс.рублей)    

Наименование  Код дохода  ДКД 2021год 2022 год 
  

  

1 2 3 4 5   

САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ 
БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР 

 1 00 00000 00 
0000 000 

 4 745,986 4 810,176 
5 

270,271 
5 

385,705 
ТАБЫШКА САЛЫМНАР, 
КЕРЕМНӘР 

 1 01 00000 00 
0000 000 

 610,470 620,850 
  

Физик затлар кеременә салым 
 1 01 02000 01 

0000 110 
 610,470 620,850 

  
Оешмалар эшчәнлегендә 
өлешләп катнашудан 
дивидендлар рәвешендә Россия 
Федерациясенең салым 
резидентлары булган физик 
затлар тарафыннан алынган 
керемнәрдән физик затлар 
кеременә салым 

1 01 02010 01 
0000 110 

 610,470 620,850 

  

МИЛЕККӘ САЛЫМНАР 
 1 06 00000 00 

0000 000 
 3 837,500 3 890,900 

  

Физик затлар милкенә салым 
 1 06 01000 00 

0000 110 
 533,500 586,900 
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Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан салым салу 
объектларына карата кулланыла 
торган ставкалар буенча физик 
затлар милкенә алына торган 
салым 

1 06 01030 10 
0000 110 

 533,500 586,900 

  

Җир салымы 
 1 06 06000 00 

0000 110 
 3 304,000 3 304,000 

  

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлегенә ия 
булган оешмалардан җир 
салымы 

 1 06 06033 10 
0000 110 

 2 830,000 2 830,000 

  

Авыл җирлекләре чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлегенә ия 
булган физик затлардан җир 
салымы 

 1 06 06043 10 
0000 110 

 474,000 474,000 

  

ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ 
1 08 00000 00 

0000 000 
 2,400 2,400 

  

Дэулэт нотариаль гамәлләр 
кылган өчен пошлина 

1 08 04000 01 
0000 110 

 2,400 2,400 
  

Дэулэт нотариаль гамәлләр 
кылган өчен пошлина 

1 08 04020 01 
0000 110 

 2,400 2,400 
  

Дэулэт нотариаль гамәлләр 
кылган өчен пошлина 

1 08 04020 01 
1000 110 

 2,400 2,400 
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ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ 
МИЛЕКТӘГЕ МӨЛКӘТНЕ 
ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР 

 1 11 00000 00 
0000 000 

 295,616 296,026 

  
Дәүләт һәм муниципаль 
мөлкәтне (автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән, 
шулай ук дәүләт һәм 
муниципаль унитар 
предприятиеләр, шул исәптән 
казна предприятиеләре 
мөлкәтеннән тыш) түләүле 
файдалануга тапшыру өчен 
аренда яисә башка түләү 
рәвешендә алына торган 
керемнәр) 

1 11 05000 00 
0000 120 

 141,440 141,850 

  
Дәүләт хакимияте органнары, 
җирле үзидарә органнары, 
бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары һәм алар төзегән 
учреждениеләр (автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән 
тыш) оператив идарәсендәге 
мөлкәтне арендага бирүдән 
керемнәр) 

1 11 05030 00 
0000 120 

 141,440 141,850 
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Авыл җирлекләре белән идарә 
итү органнарының оператив 
идарәсендә булган һәм алар 
төзегән учреждениеләр 
(муниципаль автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән 
тыш) мөлкәтен арендага 
бирүдән керемнәр) 

1 11 05035 10 
0000 120 

 141,440 141,850 

  

Дәүләт һәм муниципаль милектә 
булган мөлкәтне һәм 
хокуклардан (бюджет һәм 
автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт 
һәм муниципаль унитар 
предприятиеләр мөлкәтеннән 
тыш) башка керемнәр) 

1 11 09000 00 
0000 120 

 154,176 154,176 

  

Дәүләт һәм муниципаль милектә 
булган мөлкәтне һәм 
хокуклардан (бюджет һәм 
автоном учреждениеләр 
мөлкәтеннән, шулай ук дәүләт 
һәм муниципаль унитар 
предприятиеләр мөлкәтеннән 
тыш) башка керемнәр) 

1 11 09040 00 
0000 120 

 154,176 154,176 
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Авыл җирлекләре милкендәге 
мөлкәтне (муниципаль автоном 
учреждениеләр мөлкәтеннән 
тыш), шулай ук муниципаль 
унитар предприятиеләр 
мөлкәтеннән, шул исәптән казна 
предприятиеләреннән башка 
керемнәр) 

1 11 09045 10 
0000 120 

 154,176 154,176 

  

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 
2 00 00000 00 

0000 000  
524,285 575,529 

  
Россия Федерациясе бюджет 
системасының башка 
бюджетларыннан кире 
кайтарылмый торган кертемнәр 

2 02 00000 00 
0000 000  

524,285 575,529 

  
Россия Федерациясе 
субъектлары һәм муниципаль 
берәмлекләр бюджетларына 
дотацияләр 

2 02 10000 00 
0000 150  

432,074 481,874 

  

Бюджет тәэмин ителешен 
тигезләүгә дотацияләр 

2 02 16001 00 
0000 150  

432,074 481,874 

  
Муниципаль районнар 
бюджетларының иэ бюджет 
тәэмин ителешен тигезләүгә 
авыл җирлекләре 
бюджетларына дотацияләр  

2 02 16001 10 
0000 150  

432,074 481,874 

  
Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларына 
субвенцияләр 

2 02 30000 00 
0000 150  

92,211 93,655 
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Хәрби комиссариатлары 
булмаган территорияләрдә 
беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру өчен авыл 
җирлекләре бюджетларына 
субвенцияләр  

2 02 35118 10 
0000 150  

92,211 93,655 

  

барлыгы керемнәр   5 270,271 5 385,705   
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Кушымта № 14 Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл 
җирлеге Советы карарлары «Раифа авыл 
җирлеге муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 
2021-2022 елларның план чорына бюджеты 
турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының "Раифа авыл җирлеге" 
муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең чыгымнар бүлекләре, бүлекчәләре, 
максатчан статьялары һәм төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү (статья 2007 елның 2 

августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә) 

Исемен Рз ПР ЦСР ВР ДКР 
2021 год 

(тыс. 
руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 01         2 526,900 2 606,250 

Россия Федерациясе субъектының һәм муниципаль 
берәмлекнең иң югары вазыйфаи заты эшләве 

01 02       542,240 563,271 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 01 02 99 0 00 00000     542,240 563,271 

Муниципаль берәмлек башлыгы 01 02 99 0 00 02030     542,240 563,271 

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

01 02 99 0 00 02030 100   542,240 563,271 

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

01 03       2,000 2,000 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 01 03 99 0 00 00000     2,000 2,000 

Үзәк аппарат 01 03 99 0 00 02040     2,000 2,000 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 03 99 0 00 02040 800   2,000 2,000 

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

01 04       1 173,584 1 206,872 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 01 04 99 0 00 00000     1 173,584 1 206,872 

Узэк аппарат 01 04 99 0 00 02040     1 173,584 1 206,872 

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

01 04 99 0 00 02040 100   781,852 812,176 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 01 04 99 0 00 02040 200   389,228 392,192 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 04 99 0 00 02040 800   2,504 2,504 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 
финанс (финанс-бюджет күзәтчелеге) органнары 
эшчәнлеген тәэмин итү) 

01 06       3,640 3,640 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 01 06 99 0 00 00000     3,640 3,640 
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Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен 
гамәлгә ашыру өчен Муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

01 06 99 0 00 25600     3,640 3,640 

Бюджетара трансфертлар 01  06 99 0 00 25600 500   3,640 3,640 

Резерв фондлары 01 11       30,000 30,000 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 01 11 99 0 00 00000     30,000 30,000 

Җирле администрация резерв фондлары 01 11 99 0 00 07411     30,000 30,000 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 11 99 0 00 07411 800   30,000 30,000 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 01 13       773,094 798,034 

«Татарстан Республикасы дәүләт органнары һәм 
Татарстан Республикасында җирле үзидарә 
органнары тарафыннан аларга йөкләнгән 
вәкаләтләрне үтәүнең нәтиҗәлелеген арттыру " төп 
чарасы» 

01 13 19 0 01 00000     2,342 2,433 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен 
һәм Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмәтне үстерү чаралары 

01 13 19 0 01 21910     2,342 2,433 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 
өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 

01 13 19 0 01 21910 200   2,342 2,433 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 01 13 99 0 00 00000     773,094 798,034 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 
түләү 

01 13 99 0 00 02950     129,844 129,844 

Башка бюджет ассигнованиеләре 01 13 99 0 00 02950 800   129,844 129,844 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 
эшчәнлеген тәэмин итү 

01 13 99 0 00 02990     643,250 668,190 

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

01 13 99 0 00 02990 100   0,000 0,000 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 01 13 99 0 00 02990 200   643,250 668,190 

МИЛЛИ ОБОРОНА 02         92,211 93,655 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш әзерлек 02 03       92,211 93,655 

Чыгымнарның программа булмаган юнәлешләре 02 03 99 0 00 00000     92,211 93,655 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 02 03 99 0 00 51180 200   92,211 93,655 

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺӘМ ХОКУК 
САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

03         0,000 0,000 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 
эшчәнлеге өлкәсендә башка мәсьәләләр 

03 14       0,000 0,000 

Җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 
каршы көрәш программасы 

03 14 06 0 00 00000     0,000 0,000 
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Эшчәнлекне оештыру ярдәмче программасы-хокук 
бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау 
буенча яңалыклар 

03 14 06 1 00 00000     0,000 0,000 

Программа чараларын тормышка ашыру 03 14 06 1 01 10990     0,000 0,000 

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

03 14 06 1 01 10990 100   0,000 0,000 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 03 14 06 1 01 10990 200     0,000 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 04         227,499 227,499 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 04 09 99 0 00 00000     227,499 227,499 

Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в рамках благоустройства 

04 09 99 0 00 78020     227,499 227,499 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 99 0 00 78020 200   227,499 227,499 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен 
гамәлгә ашыру өчен Муниципаль берәмлекләр 
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 
трансфертлар 

04 09 99 0 00 25600     0,000 0,000 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 05         1 028,909 928,118 

Торак хуҗалыгы 05 01       154,176 154,176 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 05 01 99 0 00 00000     154,176 154,176 

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау 
буенча республика программасы составына 
кертелмәгән торак фондын капиталь ремонтлау 

05 01 99 0 00 76030     154,176 154,176 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 05 01 99 0 00 76030 200   154,176 154,176 

Коммуналь хуҗалык 05 02         0,000 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 05 02 99 0 00 00000       0,000 

Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар 05 02 99 0 00 75050       0,000 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 05 02 99 0 00 75050 200     0,000 

Төзекләндерү 05 03       874,733 773,942 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 05 03 99 0 00 00000     874,733 773,942 

Урамнарны яктырту 05 03 99 0 00 78010     721,044 620,253 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 05 03 99 0 00 78010 200   721,044 620,253 

Яшелләндерү 05 03 99 0 00 78030       0,000 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 05 03 99 0 00 78030 200     0,000 

Зиратларны карап тоту 05 03 99 0 00 78040       0,000 
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Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 
05 03 99 0 00 78040 200     0,000 

Төзекләндерү буенча башка чаралар 
05 03 99 0 00 78050     153,689 153,689 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 99 0 00 78050 200   153,689 153,689 

Мәдәният, кинематография 08         1 265,300 1 265,580 

Мәдәният 08 01       1 265,300 1 265,580 

Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 10 03 03 1 01 05410       0,000 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 10 03 03 1 01 05410 200     0,000 

Халыкка социаль тәэмин итү һәм башка түләүләр 10 03 03 1 01 05410 300     0,000 

ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ 11         0,000 0,000 

Массакүләм спорт 11 02       0,000 0,000 

Яшьләр сәясәтен, физик культураны һәм спортны 
үстерү программасы 

11 02 10 0 00 00000     0,000 0,000 

Физик культура һәм спортны үстерү 
подпрограммасы 

11 02 10 1 00 00000     0,000 0,000 

Җирлекләргә финанс ярдәме күрсәтүнең региональ 
фондын формалаштыру өчен җирле бюджетлардан 
Россия Федерациясе субъекты бюджетына 
Субсидия 

14 03 99 0 00 25400       0,000 

Бюджетара трансфертлар 14 03 99 0 00 25400 500     0,000 

                

500* - ТҮЛӘҮЛЕ ХЕЗМӘТЛӘР (ЭШЛӘР) КҮРСӘТҮДӘН КЕРЕМНӘР ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ЧЫГЫМНАРЫН 
КОМПЕНСАЦИЯЛӘҮ ХИСАБЫНА КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ЧЫГЫМНАРЫ 

                

Барлыгы чыгымнар(шартлы рәвештә расланган 
чыгымнарны исәпкә алмыйча) 

          5 140,820 5 121,103 
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Кушымта № 15 Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл 
җирлеге Советы карарлары «Раифа авыл 
җирлеге муниципаль берәмлеге 2020 елга һәм 
2021-2022 елларның план чорына бюджеты 
турында" 2019 елның 17 декабрендәге 209 
номерлы карары 

 

2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы "Раифа авыл җирлеге" 
муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы 

          

исемен Вед Рз ПР ЦСР ВР ДКР 
2021 ел.     

(мен сум) 

2022 ел 
(мен 

сумм) 

Раифа авыл җирлеге Советы 972           544,240 565,271 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 972 01         544,240 565,271 

Россия Федерациясе субъектының һәм 
муниципаль берәмлекнең иң югары вазыйфаи 
заты эшләве 

972 01 02       542,240 563,271 

Чыгымнарның программа булмаган 
юнәлешләре 

972 01 02 99 0 00 00000     542,240 563,271 

Муниципаль берәмлек башлыгы 972 01 02 99 0 00 02030     542,240 563,271 

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

972 01 02 99 0 00 02030 100   542,240 563,271 

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

972 01 03       2,000 2,000 

Чыгымнарның программа булмаган 
юнәлешләре 

972 01 03 99 0 00 00000     2,000 2,000 

Үзәк аппарат 972 01 03 99 0 00 02040     2,000 2,000 

Башка бюджет ассигнованиеләре 972 01 03 99 0 00 02040 800   2,000 2,000 

Раифа авыл җирлеге башкарма комитеты 872           4 596,580 4 555,832 

ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 872 01         1 982,660 2 040,979 

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

872 01 04       1 173,584 1 206,872 

Чыгымнарның программа булмаган 
юнәлешләре 

872 01 04 99 0 00 00000     1 173,584 1 206,872 

Үзәк аппарат 872 01 04 99 0 00 02040     1 173,584 1 206,872 
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Дәүләт (муниципаль) органнары, казна 
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары 
функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 

872 01 04 99 0 00 02040 100   781,852 812,176 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 01 04 99 0 00 02040 200   389,228 392,192 

Башка бюджет ассигнованиеләре 872 01 04 99 0 00 02040 800   2,504 2,504 

Финанс, салым һәм таможня органнары һәм 
финанс (финанс-бюджет күзәтчелеге) 
органнары эшчәнлеген тәэмин итү) 

872 01 06       3,640 3,640 

Чыгымнарның программа булмаган 
юнәлешләре 

872 01 06 99 0 00 00000     3,640 3,640 

Төзелгән килешүләр нигезендә җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру 
өчен Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

872 01 06 99 0 00 25600     3,640 3,640 

Бюджетара трансфертлар 872 01 06 99 0 00 25600 500   3,640 3,640 

Резерв фондлары 872 01 11       30,000 30,000 

Чыгымнарның программа булмаган 
юнәлешләре 

872 01 11 99 0 00 00000     30,000 30,000 

Җирле администрация резерв фондлары 872 01 11 99 0 00 07411     30,000 30,000 

Башка бюджет ассигнованиеләре 872 01 11 99 0 00 07411 800   30,000 30,000 

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре 872 01 13       775,436 800,467 

«Татарстан Республикасы дәүләт органнары 
һәм Татарстан Республикасында җирле үзидарә 
органнары тарафыннан аларга йөкләнгән 
вәкаләтләрне үтәүнең нәтиҗәлелеген арттыру " 
төп чарасы» 

872 01 13 19 0 01 00000     2,342 2,433 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 
муниципаль хезмәтне үстерү чаралары 

875 01 13 19 0 01 21910     2,342 2,433 

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын тәэмин итү 
өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу 

875 01 13 19 0 01 21910 200   2,342 2,433 

Чыгымнарның программа булмаган 
юнәлешләре 

872 01 13 99 0 00 00000     773,094 798,034 

Оешмалар милкенә һәм җир салымына салым 
түләү 

872 01 13 99 0 00 02950     129,844 129,844 

Башка бюджет ассигнованиеләре 872 01 13 99 0 00 02950 800   129,844 129,844 

Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр 
эшчәнлеген тәэмин итү 

872 01 13 99 0 00 02990     643,250 668,190 

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

872 01 13 99 0 00 02990 100   0,000 0,000 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 01 13 99 0 00 02990 200   643,250 668,190 

МИЛЛИ ОБОРОНА 872 02         92,211 93,655 

Мобилизацион һәм хәрбиләрдән тыш әзерлек 872 02 03       92,211 93,655 

Чыгымнарның программа булмаган 872 02 03 99 0 00 00000     92,211 93,655 
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юнәлешләре 

Хәрби комиссариатлар булмаган 
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру 

872 02 03 99 0 00 51180     92,211 93,655 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 02 03 99 0 00 51180 200   92,211 93,655 

МИЛЛИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫК ҺӘМ ХОКУК 
САКЛАУ ЭШЧӘНЛЕГЕ 

872 03         0,000 0,000 

Милли куркынычсызлык һәм хокук саклау 
эшчәнлеге өлкәсендә башка мәсьәләләр 

872 03 14       0,000 0,000 

Җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 
җинаятьчелеккә каршы көрәш программасы 

872 03 14 06 0 00 00000     0,000 0,000 

Эшчәнлекне оештыру ярдәмче программасы-
хокук бозуларны һәм җинаятьләрне 
профилактикалау буенча яңалыклар 

872 03 14 06 1 00 00000     0,000 0,000 

Хокук бозуларны һәм җинаятьләрне 
профилактикалау эшчәнлеген камилләштерү " 
төп чарасы 

872 03 14 06 1 01 00000     0,000 0,000 

Программа чараларын тормышка ашыру 872 03 14 06 1 01 10990     0,000 0,000 

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

872 03 14 06 1 01 10990 200   0,000 0,000 

МИЛЛИ ИКЪТИСАД 872 04         227,499 227,499 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 872 04 09 99 0 00 00000     227,499 227,499 

Төзекләндерү кысаларында автомобиль 
юлларын һәм инженерлык корылмаларын төзү, 
карап тоту һәм ремонтлау 

872 04 09 99 0 00 78020     227,499 227,499 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 04 09 99 0 00 78020 200   227,499 227,499 

ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК 872 05         1 028,909 928,118 

Бюджетара трансфертлар 872 05 01 99 0 00 76030 200       

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау 
буенча республика программасы составына 
кертелмәгән торак фондын капиталь ремонтлау 

872 05 01 99 0 00 76030     154,176 154,176 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 05 01 99 0 00 76030 200   154,176 154,176 

Төзекләндерү 872 05 03       874,733 773,942 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 872 05 03 99 0 00 00000     874,733 773,942 

Урамнарны яктырту 872 05 03 99 0 00 78010     721,044 620,253 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 05 03 99 0 00 78010 200   721,044 620,253 

Төзекләндерү буенча башка чаралар 872 05 03 99 0 00 78050     153,689 153,689 

Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр күрсәтү 872 05 03 99 0 00 78050 200   153,689 153,689 

Мәдәният, кинематография 872 08         1 265,300 1 265,580 

Мәдәният 872 08 01       1 265,300 1 265,580 

Программасыз чыгымнар юнәлеше 872 08 01 99 0 00 00000     1 265,300 1 265,580 
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Төзелгән килешүләр нигезендә җирле 
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру 
өчен Муниципаль берәмлекләр бюджетларына 
тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 

872 08 01 99 0 00 25600     1 265,300 1 265,580 

Бюджетара трансфертлар 872 08 01 99 0 00 25600 500   1 265,300 1 265,580 

                  

500* - ТҮЛӘҮЛЕ ХЕЗМӘТЛӘР (ЭШЛӘР) КҮРСӘТҮДӘН КЕРЕМНӘР ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ЧЫГЫМНАРЫН 
КОМПЕНСАЦИЯЛӘҮ ХИСАБЫНА КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ЧЫГЫМНАРЫ 

                  

Барлыгы чыгымнар(шартлы рәвештә 
расланган чыгымнарны исәпкә алмыйча) 

            5 140,820 5 121,103 

 



 

 

                          

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы Раифа авыл җирлеге бюджеты керемнәре 

чыганаклары реестры 
                          

                 Раифа авыл жирлеге                     

                          

Единица изменения Мен сум                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
 1 00 00000 00 0000 000     4 685,516 4 745,986 4 810,176 

            

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000     598,500 610,470 620,850 
            

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110     598,500 610,470 620,850 
            

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

 1 01 02010 01 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

598,500 610,470 620,850 
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Респуб

лике 

Татарс

тан 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
 1 05 00000 00 0000 000     0,000 0,000 0,000 

            

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110     0,000 0,000 0,000 
            

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03010 01 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

0,000 0,000 0,000 

            

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 000     3 789,000 3 837,500 3 890,900             

Налог на имущество физических лиц  1 06 01000 00 0000 110     485,000 533,500 586,900 
            

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

1 06 01030 10 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

485,000 533,500 586,900 

            

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110     3 304,000 3 304,000 3 304,000 
            

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 

 1 06 06033 10 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

2 830,000 2 830,000 2 830,000 
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налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских  

поселений 

 1 06 06043 10 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

474,000 474,000 474,000 

            

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000     2,400 2,400 2,400 
            

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

 1 08 04000 01 0000 110     2,400 2,400 2,400 

            

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 872 

Раифск

ий 

сельск

ий 

Испол

нитель

ный 

комите

т  

2,400 2,400 2,400 

            

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 1 11 00000 00 0000 000     295,616 295,616 296,026 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 1 11 05000 00 0000 120     141,440 141,440 141,850 

            

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1 11 05035 10 0000 120 803 

МУ 

"Палат

а 

имуще

ственн

ых и 

земель

ных 

отнош

ений 

Зелено

дольск

ого 

муниц

ипальн

ого 

района

" 

141,440 141,440 141,850 

            

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 09000 00 0000 120     154,176 154,176 154,176 

            

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

1 11 09040 00 0000 120     154,176 154,176 154,176 
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государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности сельских  поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 09045 10 0000 120 872 

Раифск

ий 

сельск

ий 

Испол

нитель

ный 

комите

т  

154,176 154,176 154,176 

            

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000     482,579 524,285 575,529             

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000     482,579 524,285 575,529             

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 2 02 10000 00 0000 150   

  

390,503 432,074 481,874             

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 805 

Финан

сово-

бюдже

тная 

палата 

Зелено

дольск

ого 

муниц

ипальн

ого 

района 390,503 433,074 481,874             

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  2 02 30000 00 0000 150   

  

92,076 92,211 93,655             

Субвенции бюджетам сельских  

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсуствуют военные 

комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 805 

Финан

сово-

бюдже

тная 

палата 

Зелено 92,076 92,211 93,665             
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дольск

ого 

муниц

ипальн

ого 

района 

ВСЕГО ДОХОДОВ       5 168,095 5 270,271 5 385,705             

                          

Примечание:                 

1. *** - указываем администратором 

доходов свое поселение                         

2. формулы не удалять, заполняем 

ячейки без формул                         

3. Итоги по доходам на 2020, 2021, 

2022 г.г. должен сходиться с 

приложением к бюджету на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

"Объемы прогнозируемых доходов"                         

                          

                          

 


