
СОВЕТ ПЕСЧАНО-
КОВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422625 с. Песчаные Ковали,
ул. Октябрьская, д.9 а

 тел: (факс ) 8 84378  4-56-47
E-mail: Pkov.La@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫ
КОМЛЫ КАВАЛ АВЫЛ

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
422625 Комлы Ковал авылы,

Октябрьск   урамы, 9 а нчы йорт,
тел: (факс ):8 84378  4-56-47

E-mail:Pkov.La@tatar.ru

         153 номерлы                                                                 2019  елның 13 декабрендәге 

К А Р А Р

2020 елга һәм 2021, 2022 еллар
 план чорына Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы 
Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты
 турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 
кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законы, «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, 2020 елга һәм 2021 
һәм 2022 елларның план чорына Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районының Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты проектын карап чыгып, 
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал авыл 
җирлеге советы карар итте:

1. 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал авыл җирлеге бюджетын расларга. 

1статья

1. 2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы 
Ковал  авыл җирлегенең төп характеристикаларын расларга:

 1) Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал
авыл  җирлеге  бюджеты  керемнәренең  фаразлана  торган  гомуми  күләме
15304,00 мең сум күләмендә.

 2) Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме
15304,00   мең сум.
             3) 2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 
Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты кытлыгы нульгә тигез. 

 2. 2021 елга һәм 2022 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районы Комлы Ковал авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын 
расларга:



 1). Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал 
авыл җирлеге бюджеты керемнәренең фаразлана торган гомуми күләме 2021 
елга 15970,20 мең сум һәм 2022 елга 14056,50 мең сум күләмендә.

2) 2021 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 
Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме  15970,20
мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар –393,20 мең сум, 
һәм 2022 елга 14056,50 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә 
расланган чыгымнар күләме 690,70 мең сум күләмендә.
             3) 2021 елга һәм 2022 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районының Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты кытлыгы нульгә тигез. 

2 статья
2020  елга,  2021  һәм  2022  еллар  план  чорына  Татарстан  Республикасы

Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал авыл җирлеге бюджеты кытлыгын
финанслау чыганакларын әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга.

  3 статья
1.Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал

авыл  җирлегенең  эчке  муниципаль  бурычының  югары  чиге  2021  елның  1
гыйнварына  0,00  мең  сум  күләмендә,  шул  исәптән  муниципаль  гарантияләр
буенча бурычларның югары чиге 0,00  сум күләмендә расларга.. 

2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал
авыл  җирлегенең  эчке  муниципаль  бурычының  югары  чиген  2022  елның  1
гыйнварына  0,00  мең  сум  күләмендә,  шул  исәптән  муниципаль  гарантияләр
буенча бурычларның иң югары чиген 0,0  мең сум күләмендә расларга. 

3Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал авыл
җирлегенең  эчке  муниципаль  бурычының  югары  чиген  2023  елның  1
гыйнварына  0,00  мең  сум  күләмендә,  шул  исәптән  муниципаль  гарантияләр
буенча бурычларның иң югары чиген 0,00  мең сум күләмендә расларга.
           4. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал  авыл
җирлегенең муниципаль бурычының иң чик күләмен билгеләргә:
                 2020 елга - 0,00 мең сум күләмендә;
              _ 2021 елга - 0,00 мең сум күләмендә;
              _ 2022 елга - 0,00 мең сум күләмендә
.
         5.  2020-2022  елларда  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының Комлы Ковал авыл җирлеге тарафыннан  бурыч алулар җәлеп итү
һәм  муниципаль  гарантияләр  бирү  планлаштырылмый.  Шуны  исәпкә  алып,
2020 елга һәм 2021,  2022 еллар план чорына муниципаль бурыч алулар һәм
муниципаль гарантияләр программасы төзелми.  

4 статья

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал авыл
җирлеге бюджетында 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына фаразланган
керем күләмен, әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә, исәпкә алырга,.

5 статья



1) Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы Кавал авыл
җирлеге бюджетында дотацияләр күләмен расларга:

2) - 2020 елга-1828,80 мең сум күләмендә;
3) - 2021 елга-2216,70 мең сум күләмендә;
4) - 2022 елга-0,00 мең сум күләмендә, шул исәптән:
5) 1)  2020  елга  бюджет  тәэминаты  дәрәҗәсен  тигезләүгә  (Сан  буенча)

җирлек бюджетларына дотация (0,00 мең сум күләмендә, 2021 елга-0,00
мең сум, 2022 елга-0,00 мең сум күләмендә.

6) 2020  елга  бюджет  тәэминаты  дәрәҗәсен  тигезләүгә  җирлек
бюджетларына 1828,80 мең сум, 2021 елга-2216,70 мең сум, 2022 елга-
0,00 мең сум күләмендә Дотация.

6 статья

Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  "Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Комлы  Кавал  авыл  җирлеге
бюджетында субвенцияләр күләмен расларга:
- 2020 елга-240,50 мең сум күләмендә;
- 2021 елга-240,50 мең сум күләмендә;
- 2022 елга 242,50 мең сум күләмендә, шул исәптән:
1) 2020 елга хәрби комиссариатлары булмаган территорияләрдә беренчел
хәрби  исәпкә  алу  вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыру  өчен  җирлек
бюджетларына Субвенция 2021 елга 240,50 мең сум күләмендә, 2022 елга
242,50 мең сум күләмендә.;

  7 статья

1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал авыл
җирлеге бюджеты керемнәренең, әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә,
баш администраторлар исемлеген раслау,.

2.  Әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә,Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы Комлы  Ковал  авыл  җирлеге  бюджеты  кытлыгын
финанслау  чыганакларының  баш  администраторлары  –  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы җирле үзидарә органнары исемлеген
расларга.

8 статья

           1. Әлеге карарның 5 нче кушымтасы нигезендә,Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал авыл җирлеге бюджетының 2020 елга
һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына чыгымнарының ведомство структурасын
расларга,         
          2. Әлеге карарга 6 нчы кушымта нигезендә ,Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал авыл җирлеге бюджетының бюджет
ассигнованиеләрен Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы
Ковал  авыл  җирлеге  бюджетының  бүлекләре,  бүлекчәләре,  максатчан
статьялары,  (Комлы  Ковал авыл  җирлеге  муниципаль  программалары  һәм
эшчәнлекнең программалы булмаган юнәлешләре),  2020 елга һәм 2021, 2022



еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең чыгымнар төрләре
төркемнәре буенча бүлүне расларга.  

9 статья

          1. Әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә, Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль  район  Комлы  Ковал  авыл  җирлеге  бюджетының  бюджет
ассигнованиеләрен  максатчан  статьялары  (Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Комлы Ковал авыл җирлеге муниципаль программалары
һәм эшчәнлекнең программасыз юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре,
бүлекләре, бүлекчәләре, әлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендә 2020 елга
һәм 2021, 2022 нче еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең
бүлекләре, бүлекчәләре буенча бүлүне расларга.
   
10 статья

1.Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  бюджетына  җирлек
бюджетыннан тапшырыла  торган бюджетара  трансфертлар күләмен төзелгән
килешүләр нигезендә  җирле әһәмияттәге  мәсьәләләрне  хәл итү вәкаләтләрен
гамәлгә ашыруны расларга:
- җирлекнең муниципаль милкендәге мөлкәтне биләүгә, аннан файдалануга һәм
аның белән эш итүгә (торак фондын капиталь ремонтлауга) - 2020 елда 1079,50 
мең сум, 2021 елда - 1079,50 мең сум, 2022 елда - 1079,50 мең сум; 2022 елда - 
1079,50 мең сум күләмендә;

2020 елда 0,05 мең сум күләмендә, 2021 елда 0,05 мең сум күләмендә, 2022 елда
0,05 мең сум күләмендә җирлек бюджетының (тышкы муниципаль финанс 
контроле) үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыруга, 2022 елда 0,05 мең сум
күләмендә.
       - 2020 елда җирлекнең муниципаль милкендәге мөлкәтне биләүгә, аннан 
файдалануга һәм аның белән эш итүгә 0,05 мең сум, 2021 елда 0,05 мең сум, 
2022 елда 0,05 мең сум күләмендә.
          2. 2020 елда Лаеш муниципаль районы бюджетына җирле бюджетлардан 
бюджетара трансфертлар күчерү, әлеге статьяда каралган, ай саен тигез 
өлешләр белән гамәлгә ашырыла дип билгеләргә

11 статья

         1.Төзелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү
вәкаләтләренең  бер  өлешен  гамәлгә  ашыру  өчен  җирлек  бюджетыннан
муниципаль  район  бюджетына  тапшырыла  торган  субсидияләр  күләмен
расларга:
-  Муниципаль  белем  бирү  оешмаларында  Һәркем  өчен  мөмкин  булган  һәм
түләүсез  мәктәпкәчә,  башлангыч  гомуми,  төп  гомуми,  урта  гомуми  белем
бирүне  (Федераль  дәүләт  белем  бирү  стандартлары  нигезендә  төп  гомуми
белем  бирү  программаларын  гамәлгә  ашыруны  финанс  белән  тәэмин  итү
вәкаләтләреннән  тыш)  тәэмин  итүне  оештыру,  муниципаль  белем  бирү
оешмаларында балаларга өстәмә белем бирүне ( финанс ягыннан тәэмин итү
Россия  Федерациясе  субъекты  дәүләт  хакимияте  органнары  тарафыннан



гамәлгә  ашырыла  торган  балаларга  өстәмә  белем  бирүдән  тыш)  оештыруга,
балаларны карап тоту һәм карау өчен шартлар тудыру, шулай ук үз вәкаләтләре
чикләрендә  каникул  вакытында  балаларның  ялын  оештыруны  тәэмин  итү
буенча  чараларны  гамәлгә  ашыру,  шул  исәптән  аларның  гомере  һәм
сәламәтлеге куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча чараларын оештыруга 2020
елда -10209,6 мең сум, 2021 елда 10362,6 мең сум, 2022 елда 8384,9 мең сум
күләмендә     
 2.  2020  елда  Татарстан  Республикасы бюджетына  бюджетара  трансфертлар
күчерү  әлеге  статьяда  каралган  җирле бюджетлардан  ай саен тигез  өлешләр
белән гамәлгә ашырыла дип билгеләргә

12 статья

1.  Татарстан  Республикасы  Бюджет  кодексының  4410  статьясы  нигезендә
җирлек бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына күчерелергә тиешле
бюджетара субсидияләр күләмен расларга:
2020 елда - 349,5мең сум күләмендә;
2021 елда - 818,7мең сум күләмендә;
2022 елда - 815,7 мең сум күләмендә.

13 статья
1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал

авыл  җирлеге  бюджетының 2020  елның 1  гыйнварына  калган  средстволары
файдаланылмаган  бюджет  ассигнованиеләре  суммасыннан артмаган күләмдә,
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Комлы  Ковал  авыл
җирлеге  исеменнән  2019  елда  әлеге  муниципаль  контрактларның  шартлары
нигезендә товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә төзелгән
муниципаль  контрактлар  өчен  түләүгә,  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районының башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул
ителгән  очракта,  2020  елда  әлеге  максатларга  бюджет  ассигнованиеләрен
арттыруга җибәрелә, 

2.Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал
авыл  җирлеге  бюджеты  акчалары  исәбеннән  гамәлгә  ашырыла  торган
шартнамәләрне  төзү  һәм  түләү  җирле  бюджет  чыгымнарының  ведомство,
функциональ һәм икътисадый классификациясе нигезендә, кабул ителгән һәм
үтәлмәгән йөкләмәләрне исәпкә алып, бюджет йөкләмәләренең үзе тарафыннан
расланган лимитлары чикләрендә башкарыла дип билгеләргә..

3.Бюджет йөкләмәләренең расланган лимитларыннан тыш кабул ителгән
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Комлы  Ковал авыл
җирлеге  бюджеты  акчалары  исәбеннән  гамәлгә  ашырыла  торган
шартнамәләрдән килеп чыга торган йөкләмәләр 2020 елга һәм 2021 һәм 2022
еллар план чорына җирлек бюджеты акчалары исәбеннән түләнергә тиеш түгел.

4. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал
авыл  җирлеге  бюджеты  акчалары  исәбеннән  үтәлергә  тиешле  йөкләмәләрне
исәпкә  алу,  керемнәр  һәм  чыгымнар  сметы  нигезендә,  җирлек  бюджеты
үтәлешенә касса хезмәте күрсәтүче орган аша тәэмин ителә.



5. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Комлы Ковал
авыл  җирлеге  бюджеты  үтәлешенә  касса  хезмәте  күрсәтүче  орган,  җирлек
бюджеты акчалары исәбеннән үтәлергә  тиешле йөкләмәләрне исәпкә алуның
билгеләнгән тәртибен боза торган чыгымнар өчен түләүне, туктатырга хокуклы.

14 статья

Казначылык  органнары  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының  Комлы  Ковал  авыл  җирлеге  бюджетын  төзелгән  килешүләр
нигезендә гамәлгә ашыралар. 

15 статья

               Җирлекнең җирле үзидарә органнары, Татарстан Республикасы
законнарында  каралган  очраклардан  тыш,  2020  елда  һәм  2021  һәм  2022
еллардагы  планлы  чорда  муниципаль  хезмәткәрләрнең  һәм  авыл  җирлеге
карамагындагы бюджет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләренең санын, шулай ук
аларны  тоту  чыгымнарын  арттыруга  китерә  торган  карарлар  кабул  итәргә
хокуклы түгел..

16 статья

1.  Җирле  үзидарә  органнарының 2020  елга  һәм 2021,  2022 еллар  план
чорына җирлек бюджеты акчалары исәбеннән өстәмә чыгымнар кертә торган,
шулай ук аның керем базасын киметә торган закон чыгару һәм башка норматив
хокукый актлары җирлек бюджетына өстәмә керемнәрнең тиешле чыганаклары
булганда гына һәм (яисә) 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына җирлек
бюджетының конкрет статьялары буенча чыгымнарны киметкәндә,  шулай ук
әлеге карарга тиешле үзгәрешләр кертелгәннән соң гына гамәлгә ашырыла һәм
кулланыла..

Хокукый  актны  тормышка  ашыру  җирлек  бюджетына  өлешчә  (тулы
күләмдә түгел) финанслау чыганаклары белән тәэмин ителгән очракта, мондый
хокукый акт 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына җирлек бюджетында
каралган акчалар чикләрендә тормышка ашырыла һәм кулланыла.
    
2.   Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.        

        3.  Әлеге карарны http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча,  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Комлы Ковал авыл җирлеге башкарма
комитеты бинасында (түбәндәге адрес буенча : Татарстан Республикасы, Лаеш
муниципаль районы, Комлы Ковал авылы, Октябрь урамы. 9 йорт), Татарстан
Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында,  Интернет  мәгълүмат-
телекоммуникация  челтәрендә  һәм  Лаеш  муниципаль  районының  рәсми



сайтында  Интернет  мәгълүмати-телекоммуникацион  челтәрендә  түбәндәге
адрес буенча: http://laishevo.tatarstan.ru. игълан итәргә.

       4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  Комлы  Ковал  авыл  җирлеге  Советының  план-
бюджет һәм икътисадый үсеш комиссиясенә йөкләргә. 

Башлык -
Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районы 
Комлы Ковал Советы рәисе-                                      Н.С.Гилязетдинова


