
  

 

Татарстан Республикасы   

Нурлат муниципаль районы  

Фома  авыл җирлеге Советы 

 

 
КАРАР 

 

 

 № 103        27 март 2020 ел                                                                          

 

2019 елда Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Фома 

авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турында 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Фома авыл 

җирлеге башлыгы Абдрахманов Рәшит Хадый улының 2019 елда Нурлат 

муниципаль районы Фома авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турында хисабын 

тыңлаганнан соң, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Фома 

авыл җирлеге Советы, 

КАРАР ИТТЕ: 

     1. 2019 елга Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Фома авыл 

җирлеге бюджетының керемнәр буенча 4430,5 мең сум, чыгымнар буенча 

4422,9 мең сум,  профицит белән 7,6 мең һәм түбәндәге күрсәткечләр белән 

расларга: 

- -Нурлат муниципаль районы Фома авыл җирлегенең 2019 елда керем күләмен 

әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә; 

- Фома авыл җирлеге чыгымнарын 2019 ел өчен Россия Федерациясе 

чыгымнарының функциональ классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре, 

максатчан статьялары, чыгымнар төрләре буенча бүлүне әлеге карарга  2нче 

кушымта нигезендә. 

 

2. Әлеге карарны мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, шулай ук 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» челтәрендә Фома авыл җирлеге бүлегендә урнаштырырга. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Нурлат  муниципаль  районы 

Фома авыл җирлеге 

Советы рәисе                                                                 Р.Х.Абдрахманов  

 

 

 

 

  

 



«Нурлат муниципаль районы Фома 

авыл җирлеге бюджетының 2019 ел 

өчен үтәлеше турында» 27.03.2020 ел, 

103 номерлы карарына 1 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Фома авыл җирлегенең 

2019 елга керем күләме 

 

мең сум 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Керемнәр атамасы Код сумма 

Керемнәр 000 10000000000000000 782,80 

Табышка салым, керемнәр 000 10100000000000000 44,1 

ДФЛ, чыганагы салым агенты булган керемнәрдән 

тыш, аларга карата салымны исәпләү һәм түләү РФ 

СК 227, 227.1 228 статьялары нигезендә гамәлгә 

ашырыла торган керемнәрдән тыш 

                                            

 

000 10102010010000110 

 

 

44,1 

Җыелма керемгә салымнар 000 10500000000000000 1,3 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 000 10503010010000110 1,3 

Милеккә салымнар 000 10600000000000000 737,40 

Физик затлар мөлкәтенә салым, авыл җирлекләре 

чикләрендә урнашкан салым салу объектларына 

карата кулланыла торган ставкалар буенча алына 

торган салым 

 

000 10601030100000110 

 

130,9 

 Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 

салымына ия оешмалардан җир салымы 

 

000 10606013100000110 

 

92,0 

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлегенә ия физик затлардан җир салымы 

 

000 10606023100000110 

 

514,50 

Нотариаль гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы  

000 10804020010000110  
 

6,6 
Гражданнарның үзара салым акчасы 00011714000000000180 95,0 

Кире кайтарылмый торган кертемнәр 000 20000000000000000 3546,10 

Бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәсен тигезләүгә авыл 

җирлекләре бюджетларына дотацияләр 
 

000 20201001100000151 

 

911,40 
Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыруга авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр 

 

 

000 20203015100000151 

 

 

86,4 
Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга 

муниципаль районнар бюджетларына субвенцияләр 

 

000 20203003100000151 

 

0,00 

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән 

өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл 

җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

000 20204012100000151 2 548,30 

БАРЛЫК керемнәр  4 430,5 



«Нурлат муниципаль районы Фома 

авыл җирлеге бюджетының 2019 ел 

өчен үтәлеше турында» 27.03.2020 ел, 

103 номерлы карарына 2 нче 

кушымта. 

 

                                             

                                                                                                    

 
Фома авыл җирлеге чыгымнарын 2019 елга Россия Федерациясе чыгымнарының 

функциональ классификациясе бүлекләре, бүлекчәләре, чыгымнарның максатчан статьялары, 

чыгымнар төрләре буенча бүлү 

 

Күрсәткеч атамасы РЗ ПР ЦСР ВР сумма 

1 3 4 5 6 7 

Гомумдәүләт мәсьәләләре 01          1945,1 

Россия Федерациясе 

субъектының һәм муниципаль 

берәмлекнең югары вазыйфаи 

заты эшчәнлеге 

01 02   688,0 

Билгеләнгән функцияләр 

өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә 

итү 
01 02 

9900000000  

688,0 

Үзәк аппарат 01 02 9900002030 100 688,0 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 

казна учреждениеләре, 

бюджеттан тыш дәүләт 

фондларының идарә органнары 

тарафыннан функцияләр 

башкаруны тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

01 02 9900002030 100 688,0 

РФ Хөкүмәте, РФ субъектлары 

дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органнары, җирле 

администрацияләр эшчәнлеге 

01 04   736,1 

Билгеләнгән функцияләр 

өлкәсендә җитәкчелек һәм идарә 

итү 

01 04 9900002040  

736,1 

Үзәк аппарат 01 04 9900002040  736,1 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 

казна учреждениеләре, 

бюджеттан тыш дәүләт 

фондларының идарә органнары 

тарафыннан функцияләр 

башкаруны тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

01 04 9900002040 100 504,4 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

01 04 9900002040 200 231,7 

Транспорт салымына һәм 

экологиягә салым түләү 
01 04 9900002040 800 0,0 

Башка гомумдәүләт мәсьәләләре  01  13 9900000000  521,0 
Ведомство буйсынуындагы 

учреждениеләр (Бухгалтерия) 
01  13 

9900029900 
 

521,0 



эшчәнлеген тәэмин итү 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 

казна учреждениеләре, бюджеттан 

тыш дәүләт фондларының идарә 

органнары тарафыннан функцияләр 

башкаруны тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

 

01 
13 9900029900 100 338,4 

Оешмалар мөлкәтенә салым һәм 

җир салымы түләү 

 

01 

 13 
9900002950 

 

 
5,0 

Башка бюджет ассигнованиеләре 
 

01 

 13 
9900002950 

 

800 
5,0 

Дәүләт йөкләмәләре буенча 

башка түләүләр 
01 13 9900092350 

 

 
177,6 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

01 13 9900092350 
 

200 
177,6 

Граждан хәле актларын дәүләт 

теркәвенә алу вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру 

 01  

13 

 

9900059300 

 

 0,0 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

 01  

13 

 

9900059300 

 

200 
0,0 

Милли оборона 02  9900000000  86,4 
Мобилизация һәм гаскәрдән тыш 

әзерлек 
02 03 9900051180 

 
86,4 

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә 

җитәкчелек һәм идарә итү 
02 03 9900051180 

 
86,4 

Дәүләт (муниципаль) органнары, 

казна учреждениеләре, бюджеттан 

тыш дәүләт фондларының идарә 

органнары тарафыннан функцияләр 

башкаруны тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү 

чыгымнары 

02 03 9900051180 100 79,7 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә беренчел хәрби 

исәпкә алуны гамәлгә ашыру 

             

02 

          

03 9900051180 
 

 6,7 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

             

02 

          

03 
9900051180 

 

200 
6,7 

Шәһәр округларын һәм авыл 

җирлекләрен төзекләндерү 

буенча башка чаралар 

04 06 9900090430 200 34,2 

Шәһәр округларын һәм авыл 

җирлекләрен төзекләндерү 

буенча башка чаралар 

04 12 1600173440 200 23,6 

Торак-коммуналь хуҗалык 05  9900000000  2333,6 

Урамнарны яктырту 05 03 9900078010  233,6 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078010 200 233,6 

Каты көнкүреш калдыкларын 

җыю, утильләштерү һәм карап 

тоту 

05 03 9900078060  0,0 



Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078060 200 0,0 

Җирләү урыннарын оештыру һәм 

карап тоту чыгымнары 
05 03 9900078040  0,0 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078040 200 0,0 

Шәһәр округларын һәм авыл 

җирлекләрен төзекләндерү 

буенча башка чаралар 

05 03 9900078050  1601,0 

Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып 

алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү 

05 03 9900078050 200 1601,0 

Шәһәр округларын һәм авыл 

җирлекләрен төзекләндерү 

буенча башка чаралар 

05 03 Б100078050 200 142,50 

Шәһәр округларын һәм авыл 

җирлекләрен төзекләндерү 

буенча башка чаралар 

05 02 9900075050 200 24,0 

Шәһәр округларын һәм авыл 

җирлекләрен төзекләндерү 

буенча башка чаралар 

05 02 Ж100075050 200 332,50 

Пениның башка чыгымнары, 

штрафлар 
01 03 9900002040 800 0,0 

БАРЛЫГЫ чыгымнар      4422,9 

 


