
 
 

                    КАРАР                                                                                 РЕШЕНИЕ 

              19.12.2019 г.                                                                                    № 35 

 
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Актаныш муниципаль 

районының Киров авыл җирлеге бюджеты турында 
 
1. 2020 елга Актаныш муниципаль районы Киров авыл җирлеге бюджетының 

төп характеристикаларын түбәндәгечә расларга: 
1.1. Киров авыл җирлеге бюджетының фаразланган гомуми кереме 5067,7 мең 

сум күләмендә; 
1.2. Киров авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 5067,7 мең 

сум күләмендә. 
1.3. Актаныш муниципаль районы Киров авыл җирлеге бюджеты 

дефицитының иң чик күләме 0 мең сум. 
2. Киров авыл җирлегенең 2021 елга һәм 2022 елга бюджет 

характеристикаларын расларга: 
2.1. 2021 елга Киров авыл җирлеге бюджетының фаразланган гомуми кереме 

4973,5 мең сум һәм 2022 елга 5036,80 мең сум күләмендә булыр дип фаразлана; 
2.2. 2021 елга Киров авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 

4973,5 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар күләме 126,7 
мең сум һәм 2022 елга 5036,80 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган 
чыгымнар 124,3 мең сум.  

2.3. Актаныш муниципаль районы Киров авыл җирлегенең 2021 елга бюджет 
дефицитының иң чик күләме 0 мең сум һәм 2022 елга 0 мең сум. 

3. Киров авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 
билгеләргә: 

2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына әлеге карарның 1 нче 
кушымтасы нигезендә.  

4. 2020 елның 1 гыйнварына Киров авыл җирлегенең эчке муниципаль 
бурычының югары чиген 0 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр 
буенча югары чикне 0 мең сум күләмендә билгеләргә.  

4.1. 2021 елның 1 гыйнварына Киров авыл җирлегенең эчке муниципаль 
бурычының югары чиген 0 мең сум, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча 0 
мең сум күләмендә билгеләргә.   

4.2. 2022 елның 1 гыйнварына Киров авыл җирлегенең бурыч йөкләмәләре 
буенча эчке муниципаль бурычның югары чиген 0 мең сум күләмендә, шул исәптән 
муниципаль гарантияләр буенча 0 мең сум күләмендә билгеләргә. 
          4.3. Киров авыл җирлеге муниципаль бурычының иң чик күләмен билгеләргә: 

- 2020 елда - 0 мең сум күләмендә;  
- 2021 елда - 0 мең сум күләмендә;  
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- 2022 елда  - 0 мең сум күләмендә.  
5. Киров авыл җирлеге бюджетында 2020 елга һәм 2021, 2022 елларның план 

чорына фаразланган керем күләмен әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә 
исәпкә алырга.  

6. Киров авыл җирлеге бюджеты керемнәренең баш администраторлары 
исемлеген әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

7. Киров авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының баш 
администраторлары исемлеген әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә 
расларга. 

8. Бюджет ассигнованиеләрен 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план 
чорына классификациянең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 
чыгымнар төрләре буенча бүлүне әлеге карарның 5 нче кушымтасы нигезендә 
расларга. 

9.  2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет чыгымнарының 
ведомство структурасын әлеге карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә расларга. 

 10. 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына бюджет ассигнованиеләрен 
бүлүне әлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендә  расларга.  

  11. 2020 елга ачык норматив йөкләмәләрне үтәүгә - 0 мең сум, 2021 елга - 0 
мең сум һәм 2022 елга - 0 мең сум күләмендә бюджет ассигнованиеләренең гомуми 
күләмен расларга.  

          12. Киров авыл җирлеге бюджетында җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә дотацияне алдан карарга:  

- 2020 елда 3829,20 мең сум күләмендә, шул исәптән: 

      1) бюджет тәэмин ителеше буенча 3818 мең сум; 

      2) Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән, халык 

саныннан чыгып, 11,2 мең сум күләмендә; 

- 2021 елда 3725,7 мең сум күләмендә, шул исәптән: 

1) бюджет тәэмин ителеше буенча 3713,8 мең сум; 

2) Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән, халык 

саныннан чыгып, 11,9 мең сум күләмендә; 

-2022 елда 3779,6 мең сум күләмендә, шул исәптән: 

1) бюджет тәэмин ителеше буенча 3767,8 мең сум; 

2) Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән, халык 

саныннан чыгып, 11,8 мең сум күләмендә; 

13. Киров авыл җирлеге бюджетында җирлек бюджетларының 

баланслылыгы буенча район фондыннан дотацияне алдан карарга;  

    2020 елда 0 мең сум күләмендә;      

    2021 елда 0 мең сум күләмендә;       

     2022 елда 0 мең сум күләмендә; 

14. Киров авыл җирлеге бюджетында территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 
алуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтләрне тормышка ашыру өчен җирлекләр 
бюджетларына субвенцияләр күләмен алдан карарга: 

- 2020 елга 88,4 мең сум;  
- 2021 елга 88,5 мең сум;  
- 2022 елга 90 мең сум.  
15. 2020 елда һәм 2021 һәм 2022 елларның планлы чорында Актаныш 

муниципаль районы Киров авыл җирлеге бюджетыннан бюджет кредитлары бирелми 
дип билгеләргә.  

16. Киров авыл җирлегенең муниципаль хакимият органнары муниципаль 



 


