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   К А Р А Р

 Рождествено  авыл  җирлеге Советының
 2019 елның 13 декабрендәге 181 номерлы
”Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль 
 районы Рождествено    авыл җирлегенең 
2020елга, 2021 һәм 2022 еллар чорына каралган
 бюджеты турында” карарына үзгәрешләр
 һәм өстәмәләр кертү турында

Россия  Федерациясе  Бюджет  кодексы,  «Россия  Федерациясендә  җирле
үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары  турында»2003  елның  6  октябрендәге
131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,Татарстан  Республикасы  Бюджет  кодексы
нигезендә,  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының Рождествено
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Рождествено авыл җирлеге Советы карар итте:
Рождествено авыл җирлеге Советының  2009 елның 13 декабрьнең 181 номерлы 
«Лаеш муниципаль районы Рождествено авыл җирлегенең 2020 һәм 2021 һәм 2022 
еллар план чорына бюджеты турында »гы карарына  2020 елның  21 мартындагы 
628-р номерлы РКМ нигезендә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә::
1.Керемнәрне 4330,37 сумга арттырырга.
шул  исәптән  керемнәр  төрләре  буенча:  башка  дәрәҗәдәге  хакимият  органнары
тарафыннан  кабул  ителгән  карарлар  нәтиҗәсендә  барлыкка  килгән  өстәмә
чыгымнарны компенсацияләү  өчен  җирлекләр  бюджетларына  4330,37  уб  сумлык
бюджетара трансфертлар.Код 300202451601000150
2.  Башка  дәрәҗәдәге  хакимият  органнары  тарафыннан  кабул  ителгән  карарлар
нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен җирлекләр
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар 4330,37 сум күләмендә
кушымта нигезендә чыгымнарга юнәлдерергә.
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Рождествено авыл җирлеге 
Советының 2020 елның   2 мартындагы 

193 номерлы карарына кушымта .

Рождествено авыл җирлеге Советы бюджетның чыгым өлешенә үзгәрешләр кертергә карар
кылды:
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921 0503 9900078050 244 346 346017 301 12100 4330,37 4330,37

Барлыгы : 4330,37 4330,37
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