Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
Осинники авыл җирлеге Советы
КАРАРЫ
№ 139

30 декабрь 2019 ел.

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы Осинники авыл җирлеге Советының
«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы Осинники авыл җирлегенең 2020 елга һҽм
пландагы 2021 һҽм 2022 елларга бюджеты турында "
2019 елның 17 декабрендҽге 134 номерлы карарына
үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл
җирлеге Уставының 81 нче маддҽсе нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама
Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советы карар итте:
1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл
җирлеге Советының 2019 елның 17 декабрендҽге 134 номерлы «Татарстан
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлегенең 2020
елга һҽм 2021, 2022 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына
түбҽндҽге үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертергҽ:
Карарга № 5 кушымтаны 1 кушымталар редакциясендҽ бҽян итҽргҽ.
2. Ҽлеге карар мҽгълүмат щитларында рҽсми басылып чыккан һҽм Татарстан
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында урнашкан
көненнҽн үз көченҽ керҽ.
3. Бу карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Осинники авыл җирлеге
башлыгы Сагдеев А. Х. йөклҽргҽ.

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
Районы Осинники авыл җирлеге Башлыгы,
Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы Осинники
авыл җирлеге Советы рҽисе

А.Х. Сҽгдиев

Кушымта № 1
Осинники авыл җирлеге Советы карарына карата Кама
Тамагы муниципаль районы Татарстан Республикасы
"Карарга үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында
Осинники авыл җирлеге советы утырышы Кама Тамагы
муниципаль районы Һҽм план чорына Татарстан
Республикасы бюджеты турында " Татарстан
Республикасы Законына үзгҽрешлҽр кертү хакында 2021
һҽм 2022 еллар чоры № 134, 2019 елның 17 декабре»
2019 елның 30 декабре, № 139

Бюджет керемнәренең Баш администраторлары Исемлеге Кама Тамагы
муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Татарстан Республикасы
муниципаль районы»
Бюджет классификациясе коды
Баш го
админи
страто Муниципаль район
Күрсҽткеч исеме
бюджеты керемнҽре
ры
керемн
ҽр
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир
мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы
503 1 11 05035 10 0000 120 Авыл җирлеклҽре идарҽсе органнарының оператив
идарҽсендҽ булган һҽм алар төзегҽн учреждениелҽрнең
(муниципаль автоном учреждениелҽр мөлкҽтеннҽн тыш)
мөлкҽтен арендага бирүдҽн керемнҽр)
503 111 0904510 0000 120 Муниципаль автоном учреждениелҽр, шулай ук
муниципаль унитар предприятиелҽр, шул исҽптҽн казна
предприятиелҽре мөлкҽтеннҽн тыш, авыл җирлеклҽре
милкендҽге мөлкҽтне файдаланудан башка керемнҽр)
503 114 02 05210 0000 410 Күрсҽтелгҽн мөлкҽт буенча төп чараларны гамҽлгҽ
ашыру өлешендҽ авыл җирлеклҽре белҽн идарҽ итү
органнары карамагындагы учреждениелҽр (муниципаль
автоном учреждениелҽр мөлкҽтеннҽн тыш) оператив
идарҽсендҽге мөлкҽтне сатудан керемнҽр
503 114 02 05310 0000 410 Күрсҽтелгҽн мөлкҽт буенча төп чараларны гамҽлгҽ
ашыру өлешендҽ авыл җирлеклҽре милкендҽге бүтҽн
мөлкҽтне
(муниципаль
автоном
учреждениелҽр
мөлкҽтеннҽн,
шулай
ук
муниципаль
унитар
предприятиелҽр мөлкҽтеннҽн тыш) реализациялҽүдҽн
керемнҽр
503 117 01050 10 0000 180 Авыл җирлеклҽре бюджетларына күчерелҽ торган

ачыкланмаган түлҽүлҽр
1 17 02020 10 0000 180 Җирлеклҽр
территориялҽрендҽ
урнашкан
авыл
хуҗалыгы җирлҽрен тартып алу белҽн бҽйле авыл
хуҗалыгы җитештерүе югалтуларын каплау (2008 елның
1 гыйнварына кадҽр барлыкка килгҽн йөклҽмҽлҽр
буенча)
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының финанс-бюджет палатасы
505 1 08 04020 011000 110 Нотариаль гамҽллҽр (РФ консуллык учреждениелҽре
башкарган гамҽллҽрдҽн тыш) башкарган өчен дҽүлҽт
пошлинасы)
505 1 08 04020 014000 110 Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы Аппаратының
структур бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽре катнашында киңҽшмҽ
505 108 07175 01 1000 110 Җирлекнең җирле үзидарҽ органы тарафыннан
җирлеклҽр бюджетларына кертелҽ торган куркыныч,
авыр йөклҽр һҽм (яки) зур габаритлы йөклҽр ташуны
гамҽлгҽ ашыручы автомобиль юллары буенча хҽрҽкҽт
итүгҽ махсус рөхсҽт бирү өчен дҽүлҽт пошлинасы
505 108 07175 01 4000 110 Җирлекнең җирле үзидарҽ органы тарафыннан
җирлеклҽр бюджетларына кертелҽ торган куркыныч,
авыр йөклҽр һҽм (яки) зур габаритлы йөклҽр ташуны
гамҽлгҽ ашыручы автомобиль юллары буенча хҽрҽкҽт
итүгҽ махсус рөхсҽт бирү өчен дҽүлҽт пошлинасы
505 111 02033 10 0000 120 Авыл җирлеклҽре бюджетларының вакытлыча ирекле
акчаларын урнаштырудан керемнҽр
505 113 01995 10 0000 130 Авыл җирлеклҽре бюджетлары акчаларын алучыларга
түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн (эшлҽрдҽн) башка
керемнҽр
505 113 02995 10 0000 130 Авыл
җирлеклҽре
бюджетлары
чыгымнарын
компенсациялҽүдҽн башка керемнҽр
505 113 02065 10 0000 130 Авыл җирлеклҽре мөлкҽтен эксплуатациялҽүгҽ бҽйле
чыгымнарны каплау тҽртибендҽ керҽ торган керемнҽр
505 1 16 01152 01 0000 140 Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе кодексының 15 бүлегендҽ билгелҽнгҽн,
финанслар, салымнар һҽм җыемнар, иминият,
кыйммҽтле кҽгазьлҽр базары өлкҽсендҽ административ
хокук бозулар өчен (Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 46 статьясындагы 6 пунктында күрсҽтелгҽн
штрафлардан тыш) Россия Федерациясе субъектлары
башкарма хакимияте органнарының вазыйфаи затлары,
Россия Федерациясе субъектлары учреждениелҽре
тарафыннан салына торган административ штрафлар
503

505

505

505

505

505

505

505

1 16 01072 01 0000 140 Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе кодексының 7 бүлегендҽ, милекне саклау
өлкҽсендҽ Россия Федерациясе субъектлары башкарма
хакимияте органнарының вазыйфаи затлары, Россия
Федерациясе субъектлары учреждениелҽре тарафыннан
салына торган административ хокук бозулар өчен
билгелҽнгҽн административ штрафлар
116 02020 02 0000 140 Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе субъектлары законнары белҽн билгелҽнгҽн
административ
штрафлар
муниципаль
хокукый
актларны бозган өчен
1 16 07010 10 0000 140
Тҽэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан
муниципаль контрактта каралган, авыл җирлеге казна
учреждениесе тарафыннан төзелгҽн муниципаль
контрактта каралган йөклҽмҽлҽрне үтҽү вакыты чыккан
очракта түлҽнгҽн штрафлар, неустойкалар, пенялар
1 16 07090 10 0000 140 Муниципаль орган, (муниципаль казна учреждениесе)
авыл җирлеге каршындагы йөклҽмҽлҽрне үтҽмҽгҽн яисҽ
тиешенчҽ үтҽмҽгҽн очракта закон яки шартнамҽ
нигезендҽ түлҽнгҽн башка штрафлар, неустойкалар,
пенялар
1 16 10123 01 0000 140 Акчалата түлҽтүлҽрдҽн (штрафлардан) керемнҽр), 2020
елның 1 гыйнварына кадҽр барлыкка килгҽн бурычларны
түлҽү исҽбенҽ керҽ торган нормативлар буенча
муниципаль берҽмлек бюджетына 2020 елның 1
гыйнварына кадҽр гамҽлдҽ булган нормативлар буенча
күчерелергҽ тиеш.
1 16 10129 01 0000 140 Акчалата түлҽтүлҽрдҽн (штрафлардан) керемнҽр), 2020
елның 1 гыйнварына кадҽр барлыкка килгҽн бурычларны
түлҽү исҽбенҽ керҽ торган, федераль бюджетка һҽм 2020
елның 1 гыйнварына кадҽр гамҽлдҽ булган нормативлар
буенча муниципаль берҽмлек бюджетына күчерелергҽ
тиеш.
1 16 10061 10 0000 140 Муниципаль
контрактның
муниципаль
органы
(муниципаль казна учреждениесе) белҽн төзелештҽн
читлҽшүгҽ китерелгҽн зыянны каплау максатларында
түлҽүлҽр, шулай ук дҽүлҽт һҽм муниципаль
ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
күрсҽтүлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы
турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен
авыл җирлеге бюджетына башка акчалар күчерелергҽ
тиеш (муниципаль юл фонды акчалары исҽбеннҽн

финанслана торган муниципаль контракттан тыш).
Бюджет акчаларын законсыз яки максатсыз файдалану
нҽтиҗҽсендҽ китерелгҽн зыянны түлҽттерүгҽ салына
торган акчалата түлҽтүлҽр.
Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ китерелгҽн зыянны каплау
турында дҽгъвалар буенча түлҽүлҽр, шулай ук ҽйлҽнҽтирҽ мохиткҽ китерелгҽн зыянны ирекле каплаганда
түлҽнҽ торган түлҽүлҽр (аеруча саклана торган табигать
территориялҽрендҽ ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ китерелгҽн
зыяннан тыш) муниципаль берҽмлек бюджетына
күчерелергҽ тиешле
Авыр йөклҽр һҽм (яки) зур габаритлы йөклҽр ташуны
гамҽлгҽ ашыручы җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль
юлларына
китерелҽ
торган
зыянны
каплау
максатларында түлҽнҽ торган түлҽүлҽр
Авыл җирлеге бюджеты акчаларын алучылар
табыш алучы иминият очраклары туганда зыянны
каплау
Авыл җирлеклҽре бюджетларына күчерелҽ торган
ачыкланмаган түлҽүлҽр
Авыл җирлеклҽре бюджетларының салым булмаган
башка керемнҽре
Авыл җирлеклҽре бюджетларына күчерелҽ торган үзара
салым акчалары
Муниципаль районнар бюджетларыннан бюджет тҽэмин
ителешен тигезлҽүгҽ авыл җирлеклҽре бюджетларына
дотациялҽр
Җирле бюджетлардан авыл җирлеклҽре бюджетларына
субсидиялҽр
Хҽрби комиссариатлары булмаган территориялҽрдҽ
беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыру өчен авыл
җирлеклҽре бюджетларына субвенциялҽр

505

1 16 10100 00 0000 140

505

1 16 11050 01 0000 140

505

1 16 11064 01 0000 140

505

1 16 10031 10 0000 140

505

117 01050 10 0000 180

505

117 05050 10 0000 180

505

117 14030 10 0000 150

505

2 02 16001 10 0000 150

505

2 02 29900 10 0000 150

505

2 02 35118 10 0000 150

505

2 02 45160 10 0000 150 Башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият органнары тарафыннан
кабул ителгҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
өстҽмҽ чыгымнарны компенсациялҽү өчен авыл
җирлеклҽре
бюджетларына
тапшырыла
торган
бюджетара трансфертлар
204 05020 10 0000 150 Авыл җирлеклҽре бюджетлары акчаларын алучыларга
дҽүлҽтнеке булмаган оешмалар тарафыннан бирелҽ
торган акчадан керемнҽр

505

505

204 05099 10 0000 150 Дҽүлҽтнеке булмаган оешмалардан авыл җирлеклҽре
бюджетларына башка түлҽүлҽр

505

2 07 05030 10 0000 150 Авыл җирлеклҽре бюджетларына башка төрле түлҽүлҽр
Артык түлҽнгҽн яки артык алынган салымнар, җыемнар
һҽм башка түлҽүлҽр суммаларын кире кайтаруны
208 05000 10 0000 150 (зачетны) гамҽлгҽ ашыру өчен авыл җирлеклҽре
бюджетларыннан (авыл җирлеклҽре бюджетларына)
күчерелгҽн акчалар, шулай ук мондый кире кайтаруны үз
вакытында башкармаган өчен процентлар суммалары
һҽм артык алынган суммаларга исҽплҽнгҽн процентлар
суммалары
Авыл җирлеклҽре бюджетларының узган еллардагы
218 05000 10 0000 150 субсидия калдыкларын оешмалар тарафыннан кире
кайтарудан керемнҽре
218 60010 10 0000 150 Бюджет учреждениелҽре тарафыннан узган елларда
субсидиялҽрнең калган калдыкларын кире кайтарудан
авыл җирлеклҽре бюджетларының керемнҽре
219 60010 10 0000 150 Максатчан билгелҽнеше булган субсидиялҽрнең,
субвенциялҽрнең
һҽм
башка
бюджетара
трансфертларның узган елларда авыл җирлеклҽре
бюджетларыннан калган калган калдыкларын кире
кайтару
219 45160 10 0000 150 Башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият органнары тарафыннан
кабул ителгҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
өстҽмҽ чыгымнарны компенсациялҽү өчен тапшырыла
торган башка бюджетара трансфертларның авыл
җирлеклҽре бюджетларыннан калган өлешен кире
кайтару

505

505
505

505

505

