Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы
Яңа Ишле авыл җирлеге Советы

РЕШЕНИЕ

КАРАР

№ 3/1
от 13 ноября 2021 года
Яңа Ишле авылының бюджеты проекты турында Чүпрәле авыл җирлеге башлыгы
Татарстан Республикасы муниципаль районы 2021 елга һәм 2022, 2023 елларның
планлы чорына
1 Статья 1. 1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2021 елга Татарстан
Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге бюджетының төп
характеристикаларын раслау турында" 2011 ел, 31 декабрь, 999 нчы карары:
1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджетының фаразланыла торган керем күләме 3082,7 мең сум күләмендә;;
2) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 3082,7 мең сум.;
3) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджеты кытлыгы 0 мең сум күләмендә.
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге бюджетының 2022 һәм 2023
еллар план чорына төп характеристикаларын раслау турында" 2007 ел, 30 нчы июль,
318 нче номерлы карары:
1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджеты керемнәренең фаразланыла торган гомуми күләме (статья 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы редакциясендә)
2022 елга 3103,7 мең сум, 2023 елга 3128,3 мең сум күләмендә.;
2) 2022 елга Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 3103,7 мең сум, шул исәптән шартлы
рәвештә расланган чыгымнар-77,6 мең сум, 2023 елга 3128,3 мең сум, шул исәптән
шартлы рәвештә расланган чыгымнар-156,4 мең сум.;
3) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджетының 2022 елга 0 мең сум, 2023 елга 0 мең сум күләмендә дефициты.
3.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2021 елга Татарстан
Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге бюджеты
кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә, 2022
һәм 2023 еллар план чорына әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә расларга.
2 Статья
1. 2022 елның 1 гыйнварына расларга:
1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлегенең муниципаль эчке бурычының иң югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул
исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум
күләмендә.;
2) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңаище авыл
җирлегенең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге, шул исәптән муниципаль
гарантияләр буенча, нуль зурлыктагы муниципаль гарантия белән.2. Утвердить по
состоянию на 1 января 2023 года:

1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлегенең муниципаль эчке бурычының иң югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул
исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум
күләмендә.;
2) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлегенең муниципаль тышкы бурычының иң югары чиге нульле, шул исәптән
муниципаль гарантияләр буенча, нульле мәгънәдә, чит ил валютасында.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге бюджетының 2020 елга
Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге бюджеты кытлыгын
финанслау чыганаклары исәбеннән мөмкин булган гарантия очраклары буенча
муниципаль гарантияләрне үтәүгә каралган бюджет ассигнованиеләренең гомуми
күләмен 0 мең сум, 2021 елга 0 мең сум һәм 2022 елга 0 мең сум күләмендә расларга..
3 Статья
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджетында әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә 2021 елга фаразланучы
керем күләмен исәпкә алырга.
4 Статья
1.Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджеты керемнәренең Баш администраторлары исемлеген, әлеге карарның 3 нче
кушымтасы нигезендә расларга.
2.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "әлеге карарның 3 нче
кушымтасы нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге
бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш администраторлары исемлеген
раслау турында" 2008 ел, 31 декабрь, 999 нчы карары
5 Статья
1.2021 елга бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре,
максатчан статьялары һәм төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарга 5
нче кушымта нигезендә, 2022 һәм 2023 еллар план чорына әлеге карарның 6 нчы
кушымтасы нигезендә бүлүне расларга.
2.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2021 елга Татарстан
Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство
структурасын әлеге карарга 7 нче кушымта нигезендә, 2022 һәм 2023 еллар план
чорына әлеге карарга 8 нче кушымта нигезендә расларга.
6 Статья
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджетында 2021 елда бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә Татарстан Республикасы
муниципаль районы бюджетыннан 2160,3 мең сум күләмендә дотацияләр күләмен
исәпкә алырга,
2022 елда-2165,4 мең сум, 2023 елда-2209,9 мең сум.
7 Статья
1.Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл
җирлеге бюджетында 2021 елда хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә
беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен Татарстан
Республикасы муниципаль районы бюджетыннан субвенцияләр күләмен 99,9 мең сум,
2022 елда 101,00 мең сум, 2023 елда 105,1 мең сум күләмендә исәпкә алырга.

8 Статья
Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлегенең җирле үзидарә
органнары 2021 елда Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлегенең
муниципаль хезмәткәрләре, шулай ук муниципаль казна учреждениеләре
хезмәткәрләренең санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы
түгел.
9 Статья
2021 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге
исеменнән төзелгән товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итүгә
муниципаль контрактларның Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл
җирлеге исеменнән төзелгән килешүләрнең калган суммасыннан артмаган күләмдә,
2020 елда әлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендә түләнергә тиешле
муниципаль контрактлар 2021 елда күрсәтелгән максатларга тиешле бюджет
ассигнованиеләрен арттыруга, Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл
җирлеге башкарма комитеты тиешле карар кабул иткән очракта, җибәрелә.
10 Статья
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары төзелгән
килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл
җирлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра.
11 Статья
Әлеге карар 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.

1 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре

Күрсәткеч исеме

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2021 елга.Таблица 1
Күрсәткеч коды
мең сум.

Бюджет акчалары калдыкларын арттыру

01 05 00 00 00 0000
500

Җирлек бюджеты акчаларының башка
калдыкларын арттыру

-3082,7

Бюджет акчаларының калдыкларын киметү
Җирлек бюджетының башка калган
акчаларын киметү

-3082,7

01 05 02 01 05 0000
510
01 05 02 01 05 0000
600

3082,7
3082,7

01 05 02 01 05 0000
610
Таблица 2

Бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2022-2023 елларның планлы чорына.
мең
Күрсәткеч исеме
Бюджет акчалары калдыкларын арттыру
Җирлек бюджеты акчаларының башка
калдыкларын арттыру
Бюджет акчаларының калдыкларын
киметү
Җирлек бюджетының башка калган
акчаларын киметү

сумга
күрсәткеч коды
01 05 00 00 00 0000 500

2022 год

2023год

-3103,7

-3128,3

-3103,7

-3128,3

3103,7

3128,3

3103,7

3128,3

01 05 02 01 05 0000 510
01 05 02 01 05 0000 600

01 05 02 01 05 0000 610

2 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре
Таблица 1
Бюджетның фаразланыла торган керемнәре күләме
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
2021 елга Татарстан Республикасы муниципаль районы Советы карары.
тыс. рублей
Исем
Сумма
Код доходов
тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000
784,0
Салым һәм салым булмаган керемнәр
Табышка салымнар, керемнәр

1 01 00000 00 0000 000

110,0

Физик затлар кеременә салым

1 01 02010 01 1000 110

110,0

Җыелма керемгә салымнар

1 05 00000 00 0000 000

37,0

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы

1 05 03010 01 0000 110

37,0

Милеккә салымнар

1 06 00000 00 0000 000

633,0

Физик затлар милкенә салым

1 06 01000 00 0000 110

83,0

Физик затлар милкенә салым, җирлекләр
чикләрендә урнашкан салым салу объектларына
карата кулланыла торган ставкалар буенча алына
торган салым

1 06 01030 10 0000 110

83,0

Җир салымы

1 06 06000 00 0000 110

550,00

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир салымы

1 06 06033 10 1000 110

148,0

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган физик затлардан җир
салымы

1 06 06043 10 1000 110

402,0

Дәүләт пошлинасы, җыемнар

1 08 00000 00 0000 110

4,0

Россия Федерациясе закон актлары нигезендә
нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле җирле
үзидарә органнарының вазыйфаи затлары
тарафыннан нотариаль гамәлләр кылган өчен
дәүләт пошлинасы
Дәүләт һәм муниципаль милектәге мөлкәтне
файдаланудан керемнәр
Дәүләт һәм муниципаль милекне(бюджет һәм
автоном учреждениеләр мөлкәтен, шулай ук дәүләт
һәм муниципаль унитар предприятиеләрнең, шул
исәптән казна оешмаларының мөлкәтеннән тыш)
түләүле файдалануга тапшырган өчен аренда яисә

4,0
1 08 04020 01 1000 110

1 13 00000 00 0000 000

1 13 02065 10 0000 130

0,0

0,0

башка түләү рәвешендә алына торган керемнәр)
Түләүсез керемнәр
2 00 00000 00 0000 000

2298,7

2 02 00000 00 0000 000
2 02 30000 00 0000 150

2198,8
99,9

Россия Федерациясе бюджет системасының башка
бюджетларыннан кире кайтарылмый торган
керемнәр
Муниципаль берәмлекләр бюджетларына
субвенцияләр
БАРЛЫГЫ КЕРЕМНӘР

3082,7

Бюджетның фаразланыла торган керемнәре күләме
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2022-2023 елларның планлы чорына.
Исем

Код доходов

Таблица 2
тыс. рублей
2023
806,5

Салым һәм салым булмаган
керемнәр

1 00 00000 00 0000 000

2022
795,2

Табышка салымнар, керемнәр

1 01 00000 00 0000 000

115,7

121,5

Физик затлар кеременә салым

1 01 02010 01 1000 110

115,7

121,5

Җыелма керемгә салымнар

1 05 00000 00 0000 000

38,5

40,0

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы

1 05 03010 01 0000 110

38,5

40,0

Милеккә салымнар

1 06 00000 00 0000 000

637,0

507,0

Физик затлар милкенә салым

1 06 01000 00 0000 110

87,0

91,0

Җир салымы

1 06 06000 00 0000 110

550,0

550,0

Оешмалар өчен җир салымы

1 06 06033 10 0000 110

148,0

148,0

Физик затлардан җир салымы

1 06 06043 10 1000 110

402,0

402,0

Дәүләт пошлинасы, җыемнар

1 08 00000 00 0000 110

4,0

4,0

4,0

4,0

Җирле үзидарә органнарының
Россия Федерациясе закон актлары
нигезендә нотариаль гамәлләр
кылуга вәкаләтле вазыйфаи
затлары тарафыннан нотариаль
гамәлләр кылган өчен дәүләт
пошлинасы (статья 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы
редакциясендә)

1 08 04020 01 0000 110

Дәүләт һәм муниципаль милектәге
мөлкәтне файдаланудан керемнәр

1 13 00000 00 0000 000

0,0

0,0

Дәүләт һәм муниципаль
милекне(бюджет һәм автоном
учреждениеләр мөлкәтен, шулай ук
дәүләт һәм муниципаль унитар
предприятиеләрнең, шул исәптән
казна оешмаларының мөлкәтеннән
тыш) түләүле файдалануга
тапшырган өчен аренда яисә башка
түләү рәвешендә алына торган
керемнәр)

1 13 02065 10 0000 130

0,0

0,0

2 00 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150

2308,5

Түләүсез керемнәр
Муниципаль берәмлекләр
бюджетларына дотацияләр

2321,8
2226,7
2207,5

Муниципаль берәмлекләр
бюджетларына субвенцияләр

2 02 30000 00 0000 150

105,1
101,0

БАРЛЫГЫ КЕРЕМНӘР

3103,7

3128,3

3 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре
Таблица 1
Финанслау чыганакларының Баш администраторлары Исемлеге
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлегенең бюджет дефициты
Код бюджет
Код бюджет
Керем имзалау
классификацияс классификациясе
е кодлары
кодлары төркемнәр,
төркемнәр,
төркемнәр, статьялар
төркемнәр,
исеме Керем имзалау
статьялар исеме
Керем имзалау

182

Федераль салым хезмәте
1 01 02000 01 0000 110 Физик затлар кеременә салым

182

1 05 03000 00 0000 110 Бердәм авыл хуҗалыгы салымы

182

1 06 01030 00 0000 110 Физик затлар милкенә салым

182

1 06 06000 00 0000 110 Җир салымы

Таблица 2
Бюджет керемнәренең Баш администраторлары Исемлеге
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
Татарстан Республикасы муниципаль районы»

1
967
967

2

3

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Мөлкәт һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы
1 110105010 0000 120
Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең устав
(җыелма) капиталларына туры килә торган керем яисә
авыл җирлекләренә караган акцияләр буенча
дивидендлар рәвешендә керемнәр

967

1 1102085 10 0000 120

Авыл җирлекләре милкендә булган акцияләр сату
буенча аукционнар үткәрү барышында аккумуляцияләнә
торган суммалар урнаштырудан керемнәр

967

1 1105025 10 0000120

Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр,
шулай ук авыл җирлекләре милкендәге җирләрдән
(муниципаль бюджет һәм Автоном учреждениеләрнең
җир кишәрлекләреннән, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләрнең җир кишәрлекләреннән, шул
исәптән казна оешмаларының җир кишәрлекләреннән
тыш) җир өчен аренда шартнамәләрен төзүгә хокук
сатудан алынган акчалар)

967

1 1105035 10 0000 120

Авыл җирлекләре белән идарә итү органнарының
оператив идарәсендәге һәм алар төзегән
учреждениеләрне (муниципаль бюджет һәм автоном
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) арендага бирүдән
кергән керемнәр)

967

11105075 10 0000 120

Авыл җирлекләре казнасын тәшкил иткән мөлкәтне
арендага бирүдән кергән керемнәр (җир
кишәрлекләреннән тыш))

967

1 1108050 10 0000 120

Авыл җирлекләре милкендә булган мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
милкеннән тыш), шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләрнең, шул исәптән казна
предприятиеләренең мөлкәтеннән тыш) залогка
тапшырудан алынган акчалар ышанычлы идарәгә
тапшырыла

967

1 1109045 100000 120

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне (муниципаль
бюджет һәм автоном учреждениеләр милкеннән тыш),
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән башка)
файдаланудан башка керемнәр (статья 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы

законы редакциясендә))
967

1 14 01050 10 0000 410

Авыл җирлекләре милкендә булган фатирларны сатудан
керемнәр

967

1 14 02052100000 410

Авыл җирлекләре белән идарә итү органнары
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
мөлкәтеннән тыш) карамагындагы учреждениеләрнең
оператив идарәсендәге мөлкәтне сатудан алынган
керемнәр күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны
гамәлгә ашыру өлешендә

967

1 14 02052 10 0000 440

Авыл җирлекләре белән идарә итү органнары
карамагында булган учреждениеләрнең оператив
идарәсендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) сатудан
алынган керемнәр күрсәтелгән мөлкәт буенча матди
запасларны гамәлгә ашыру өлешендә

967

1 1402053 10 0000 440

Авыл җирлекләре милкендә булган бүтән мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр,
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
сатудан алынган керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча
матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә

967

1 14 02053 10 0000 410

Авыл җирлекләре милкендәге бүтән мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр,
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
сатудан алынган керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча
төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә

967

1 14 0305010 0000 410

Авыл җирлекләре керемнәренә мөрәҗәгать ителгән
конфискацияләнгән һәм башка мөлкәтне кулланудан
һәм реализацияләүдән (күрсәтелгән мөлкәт буенча төп
чараларны гамәлгә ашыру өлешендә) акча)

967

1 1403050 10 0000 440

Авыл җирлекләре кеременә кергән конфискацияләнгән
һәм башка мөлкәттән (күрсәтелгән мөлкәт буенча матди
запасларны гамәлгә ашыру өлешендә) файдаланудан
һәм реализацияләүдән алынган акча)

967

1 14 04050 100000 420

Авыл җирлекләре милкендә булган матди булмаган
активларны сатудан керемнәр

967

11107015 10 0000120

Авыл җирлекләре төзегән муниципаль унитар
предприятиеләрнең салымнарны һәм мәҗбүри башка
түләүләрне керткәннән соң кала торган керем өлешен
күчерүдән керемнәр

992
992

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының финанс-бюджет
палатасы
1 08 04020 01 1000
Җирле үзидарә органнарының Россия Федерациясе закон
110
актлары нигезендә нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле
вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр
кылган өчен дәүләт пошлинасы (түләү суммасы)
1 08 04020 01 4000
110

Җирле үзидарә органнарының Россия Федерациясе закон
актлары нигезендә нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле
вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр
кылган өчен дәүләт пошлинасы (башка керемнәр))

992

1 11 02033 10 0000
120

Авыл җирлекләре бюджетларының вакытлыча буш
акчаларын урнаштырудан керемнәр Авыл җирлекләре
бюджетлары хисабына ил эчендә бюджет кредитлары
бирүдән алынган процентлар

992

1 11 03050 10 0000
120

Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын алучылар
тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән (эшләр
башкарудан) бүтән керемнәр

992

992
992

1 13 01995 10 0000
130
1 13 02995 10 0000
130

Авыл җирлекләре бюджетларының чыгымнарын
компенсацияләүдән башка керемнәр
Авыл җирлекләре бюджетларының вакытлыча буш
акчаларын урнаштырудан керемнәр

992

1 16 10031 10 0000
140

Авыл җирлеге бюджеты акчаларын алучылар иминият
очраклары килеп туган очракта зыянны каплау Авыл
җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна
учреждениесе) белән муниципаль контракт (муниципаль
юл фонды акчалары исәбеннән финанслана торган
муниципаль контракттан тыш) төзүдән читләштерелгән
чыгымнарны каплау максатларында түләүләр) Муниципаль
хокукый актларны бозган өчен Россия Федерациясе
субъектлары законнарында билгеләнгән административ
штрафлар

992

1 16 10061 10 0000
140

Авыл җирлеге бюджеты акчаларын алучылар иминият
очраклары килеп туган очракта зыянны каплау

992

1 16 02020 02 0000
140

Авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль казна
учреждениесе) белән муниципаль контракт (муниципаль
юл фонды акчалары исәбеннән финанслана торган
муниципаль контракттан тыш) төзүдән читләштерелгән
чыгымнарны каплау максатларында түләүләр) Муниципаль
хокукый актларны бозган өчен Россия Федерациясе
субъектлары законнарында билгеләнгән административ
штрафлар

992

1 17 01050 10 0000
180

Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган
ачыкланмаган керемнәр

992

1 17 05050 10 0000
180

992

1 17 14030 10 0000
150
2 02 15001 10 0000
150

992

Авыл җирлекләре бюджетларының салым булмаган башка
керемнәре
Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган үзара
салым акчалары
Җирлекләрнең бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә
Россия Федерациясе субъекты бюджетыннан җирлекләр
бюджетларына дотацияләр (статья исеме 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
законы редакциясендә)

992

2 02 15002 10 0000
150

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү буенча
чараларга ярдәм итү өчен авыл җирлекләре
бюджетларына дотацияләр Муниципаль районнар
бюджетларыннан бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә
авыл җирлекләре бюджетларына дотацияләр (статья
исеме 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы редакциясендә)

992

2 02 16001 10 0000
150

Җирле бюджетлардан авыл җирлекләре бюджетларына
субсидияләр Авыл җирлекләре бюджетларына башка
субсидияләр

992

2 02 29900 10 0000
150

992

2 02 29999 10 0000
150

992

2 02 35930 10 0000
150

992

2 02 35118 10 0000
150

992

2 02 45160 10 0000
150

Бюджетларның баланслылыгын тәэмин итү буенча
чараларга ярдәм итү өчен авыл җирлекләре
бюджетларына дотацияләр
Муниципаль районнар бюджетларыннан бюджет тәэмин
ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре бюджетларына
дотацияләр (статья исеме 2007 елның 2 августындагы 38ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы
редакциясендә) Җирле бюджетлардан авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр Авыл җирлекләре
бюджетларына башка субсидияләр
Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча
дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга субвенцияләр
Хәрби комиссариатлар булмаган территориядә беренчел
хәрби исәпкә алу буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә
ашыруга субвенцияләр
Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул
ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә
чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл җирлекләре
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара
трансфертлар

992

2 08 05000 10 0000
150

992

2 19 60010 10 0000
150

992

2 07 05030 10 0000
150

Артык түләнгән яки артык түләнгән салым, җыемнар һәм
башка түләүләр суммаларын кире кайтару (зачет) өчен,
шулай ук мондый кире кайтаруны үз вакытында
башкармаган өчен процентлар суммасы һәм артык
алынган суммаларга исәпләнгән процентлар суммасы
авыл җирлекләре бюджетларыннан(җирлекләр
бюджетларына) күчерүләр
Максатчан билгеләнеше булган субсидияләр,
субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертларның
авыл җирлекләре бюджетларының калган калдыкларын
кире кайтару (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә)
Авыл җирлекләре бюджетларына кире кайтарылмый
торган башка акчалар

4 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре

Яңа Ишле авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш
администраторлары – Чүпрәле муниципаль районы җирле үзидарә органнары
исемлеге 2021 елга һәм 2022, 2023 елларның план чорына Татарстан Республикасы
бюджеты турында
Коды бюджетной классификации
1

2

3

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының финанс-бюджет
палатасы
Россия Федерациясе валютасында кредит
оешмаларыннан алынган кредитлар

992

01 02 00 00 05 0000 710

992

01 05 02 01 10 0000510

авыл җирлеге бюджеты

992

01 05 02 01 10 0000610

Арттыру, башка калдыкларын акчалата

5 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре
Яңа Ишле авыл җирлеге бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бүлү
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлеге бюджетларының
чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары
һәм төркемнәре буенча 2021 елга чыгымнар классификациясенең чыгымнар төрләре
бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төркемнәре буенча
Наименование показателя

Рз

ПР

Гомумдәүләт мәсьәләләре Россия
Федерациясе субъектының һәм муниципаль
берәмлекнең югары вазыйфаи затының эшләве

01

00

1355,9

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек
һәм идарә итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары

01

02

426,0

Гомумдәүләт мәсьәләләре Россия
Федерациясе субъектының һәм муниципаль
берәмлекнең югары вазыйфаи затының эшләве

КЦСР

Сумма
тыс.
рублей

426,0

01
01

02
02

Башкарма хакимият органнарының эшчәнлеге

01

04

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек
һәм идарә итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары

01

04

9900002040

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

01

04

9900002040

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек
һәм идарә итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары

КВР

9900002030
9900002030

100

426,0

579,1
579,1

100

350,0

Башкарма хакимият органнарының эшчәнлеге
Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек
һәм идарә итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

221,1
01

04

9900002040

200

Башкарма хакимият органнарының эшчәнлеге
Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә җитәкчелек
һәм идарә итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

01

Башка гомумдәүләт чыгымнары Ведомство
буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген
тәэмин итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары

01

13

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Милеккә салым

01

13

9900029900

Башка гомумдәүләт чыгымнары Ведомство
буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген
тәэмин итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Милеккә салым

01

13

9900029900

100

308,0

функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Милеккә салым

01

13

9900029900

200

20,0

04

8,0

9900002040

800
350,8

328,0

Башка гомумдәүләт чыгымнары Ведомство
буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген
тәэмин итү Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Милеккә салым

01

13

Милли оборона Мобилизацион һәм хәрби
әзерлек Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

02

00

99,9

Милли оборона Мобилизацион һәм хәрби
әзерлек Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары

02

03

99,9

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

02

03

9900051180

100

89,7

Милли оборона Мобилизацион һәм хәрби
әзерлек Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

02

03

9900051180

200

10,2

Милли икътисад Су хуҗалыгы Торак-коммуналь
хуҗалык

04

00

9900029500

800

22,8

291,50

Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлеге территориясен төзекләндерү»
Урамнарны яктырту Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү Җирлекләрне
төзекләндерү буенча башка чаралар Дәүләт
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып
алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Башка бюджет ассигнованиеләре

04

06

Җирлекләрне төзекләндерү буенча башка
чаралар Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Башка бюджет
ассигнованиеләре

05

00

851,3

Җирлекләрне төзекләндерү буенча башка
чаралар Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

05

03

851,3

Башка бюджет ассигнованиеләре

05

03

Б100078010

200

443,3

Милли икътисад Су хуҗалыгы Торак-коммуналь
хуҗалык Чүпрәле муниципаль районы Яңа
Ишле авыл җирлеге территориясен
төзекләндерү» Урамнарны яктырту Дәүләт
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып
алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Җирлекләрне төзекләндерү буенча башка
чаралар Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Башка бюджет
ассигнованиеләре

05

03

Б100078010

200

30,0

Милли икътисад Су хуҗалыгы Торак-коммуналь
хуҗалык Чүпрәле муниципаль районы Яңа
Ишле авыл җирлеге территориясен
төзекләндерү» Урамнарны яктырту Дәүләт
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып
алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Җирлекләрне төзекләндерү буенча башка
чаралар Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү Башка бюджет
ассигнованиеләре

05

03

Б100078050

200

145,0

9900090430

200

291,50

Милли икътисад Су хуҗалыгы Торак-коммуналь
хуҗалык Чүпрәле муниципаль районы Яңа
Ишле авыл җирлеге территориясен
төзекләндерү» Урамнарны яктырту Дәүләт
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып
алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Җирлекләрне төзекләндерү буенча башка
чаралар Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү

05

03

Б100078050

200

173,0

Башка бюджет ассигнованиеләре

05

03

Б100078050

800

60

Мәдәният

08

Мәдәният йорты

08

01

0840144091

200

204,4

Дәүләт
(муниципаль)
ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү
Башка бюджет ассигнованиеләре
БАРЛЫК ЧЫГЫМНАР

08

01

0840144091

200

275,7

08

01

9900002950

800

4,0
3082,7

484,1

6 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре
Бюджет ассигнованиеләрен бүлү
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге
Советының 2018 елның 2021-2022 еллар план чорына чыгымнар классификациясенең
бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төркемнәре буенча
тыс. рублей
Наименование
Рз ПР
КЦСР
КВР
2022г
2023г
Гомумдәүләт мәсьәләләре Россия
Федерациясе субъектының һәм
муниципаль берәмлекнең югары
вазыйфаи затының эшләве Билгеләнгән
функцияләр өлкәсендә җитәкчелек һәм
идарә итү

01

00

1359,0

1362,2

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә
җитәкчелек һәм идарә итү

01

02

430,0

435,0

430,0

435,0

430,0

435,0

578,0

576,0

578,0

576,0

361,0

363,0

211,0

207,0

6,0

6,0

351,0

351,2

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә
җитәкчелек һәм идарә итү

01
01

02
02

01

04

Билгеләнгән функцияләр өлкәсендә
җитәкчелек һәм идарә итү

01

04

9900002040

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш
дәүләт фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында персоналга түләү
чыгымнары

01

04

9900002040

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү

01

04

Башка бюджет ассигнованиеләре

01

04

Башка гомумдәүләт чыгымнары

01

13

Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре,
бюджеттан
тыш
дәүләт фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында персоналга түләү
чыгымнары
Башкарма хакимият органнарының
эшчәнлеге

9900002030
9900002030

100

100

9900002040

200

9900002040

800

Ведомство буйсынуындагы
учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш
дәүләт фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында персоналга түләү
чыгымнары

01

13

9900029900

Ведомство буйсынуындагы
учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш
дәүләт фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында персоналга түләү
чыгымнары

01

13

9900029900

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү

01

13

Милеккә салым

01

13

Милли оборона

02

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш
дәүләт фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында персоналга түләү
чыгымнары

351,0

351,2

100

318,0

320,0

9900029900

200

10,2

13,2

9900029500

800

22,8

22,8

00

101,0

105,1

02

03

101,0

105,1

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек
Дәүләт (муниципаль) органнары, казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш
дәүләт фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында персоналга түләү
чыгымнары

02

03

9900051180

100

92,2

95,1

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү

02

03

9900051180

300

8,8

10,0

Милли икътисад

04

00

291,5

291,5

Су хуҗалыгы

04

06

291,5

291,5

Торак-коммуналь хуҗалык

05

00

787,9

723,8

9900090430

200

Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле
авыл җирлеге территориясен
төзекләндерү»

05

Урамнарны яктырту

03

787,9

723,8

03

Б100078010

200

423,3

359,6

05
05

03

Б100078010

200

30,0

30,0

Җирлекләрне төзекләндерү буенча
башка чаралар

05

03

Б100078050

200

155,0

160,0

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү

05

03

Б100078050

200

119,6

114,2

Башка бюджет ассигнованиеләре

05

03

Б100078050

800

60,0

60,0

Мәдәният

08

486,7

489,30

Мәдәният йорты

08

01

0840144091

200

202,0

206,7

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү

08

01

0840144091

200

274,7

277,6

Башка бюджет ассигнованиеләре

08

01

9900002950

800

5,0

5,0

3026,1

2971,9

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару
һәм хезмәтләр күрсәтү

Барлыгы чыгымнарны (башка шартлы
рәвештә расланган чыгымнар)

7 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре
Бюджет чыгымнарының ведомство структурасы
Яңа Ишле авыл җирлеге
Чүпрәле муниципаль районы
Татарстан Республикасының 2021 елга
Наименование
Гомумдәүләт мәсьәләләре

Ведом
ство

Рз

914

01

Россия Федерациясе субъектының һәм
җирле үзидарә органының иң югары
вазыйфаи заты эшчәнлеге

914

Дәүләт(муниципаль) органнары ,казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары

914

П
Р

ЦСР

ВР

Сумма
всего
1355,9

01

02

01

02

426,0

9900002
030

100

426,0

функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү
чыгымнары
Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия
Федерациясе субъектларының югары
башкарма хакимият органнары, җирле
администрация эшчәнлеге

914

Дәүләт(муниципаль) органнары ,казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Башка бюджет ассигнованиеләре

914

01

04

01

04

9900002
040

100

350,0

01

04

9900002
040

200

221,1

01

04

9900002
040

800

8,0

01

13

01

13

9900029
900

01

13

01

13

914

914

Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре

914

Дәүләт(муниципаль) органнары ,казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү

914

Оешма милкенә салым түләү

914

Милли оборона

914

Мобилизацион һәм хәрби әзерлек

914

Дәүләт(муниципаль) органнары ,казна
учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин итү
максатларында персоналга түләү
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү

914

Су хуҗалыгы

914

Торак-коммуналь хуҗалык

914

Төзекләндерү

914

Урамнарны яктырту

914

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын

914

579,1

350,8

100

318,0

9900029
900

200

20,0

9900029
500

800

22,8

914

02

99,9

02

03

99,9

02

03

100

89,7

02

03

200

10,2

04

06

200

291,5

914

9900090
430

05

851,3

05

03

05

03

05

03

851,3
Б100078
010
Б100078

200

443.3

200

30,0

тәэмин итү өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын
914
тәэмин итү өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Шәһәр округларын һәм җирлекләрен 914
төзекләндерү буенча башка чаралар
Башка бюджет ассигнованиеләре
914

010

05

03

05

03

05

03

Б100078
050
Б100078
050
Б100078
050

200

173,0

200

145,0

800

60.0

Мәдәният

914

08

Мәдәният

914

08

01

Мәдәният йорты

914

08

01

0840144
091

200

Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Башка бюджет ассигнованиеләре

914
08

01

0840144
091

200

275,7

08

01

9900002
950

800

4,0

914

479,3
484,1

НИБАРЫ:

204,4

3082,7

8 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре

Бюджет чыгымнарының ведомство структурасы
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2022-2023 еллар план чорына
тыс. рублей
Наименование
Гомумдәүләт мәсьәләләре
Россия Федерациясе
субъектының һәм җирле үзидарә
органының иң югары вазыйфаи
заты эшчәнлеге
Дәүләт(муниципаль) органнары
,казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне
тәэмин итү максатларында
персоналга түләү чыгымнары
Россия Федерациясе Хөкүмәте,
Россия Федерациясе
субъектларының югары
башкарма хакимият органнары,
җирле администрация
эшчәнлеге

Ведомство
914
914

2022
Рз

ПР

ЦСР

01
01

02

01

02

01

04

2023

ВР
1359,0

1362,2

430,0

435,0

430,0

435,0

578,0

576,0

914
9900
0020
30

100

914

Дәүләт(муниципаль) органнары
,казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне
тәэмин итү максатларында
персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Иные бюджетные ассигнования

914

04

9900
0020
40

100

361,0

363,0

04

9900
0020
40

200

211,0

207,0

01

04

9900
0020
40

800

6,0

6,0

01

13

351,0

351,2

01

13

9900
0299
00

01

13

13

01

914
01
914

Другие общегосударственные
914
вопросы
Дәүләт(муниципаль) органнары
914
,казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә итү
органнары функцияләрен үтәүне
тәэмин итү максатларында
персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт
(муниципаль) 914
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Оешмалар милкенә салым һәм 914
җир салымын түләү
Милли оборона

914

Мобилизацион һәм хәрби
әзерлек

914

Дәүләт(муниципаль)
органнары ,казна
учреждениеләре, бюджеттан
тыш дәүләт фондлары белән
идарә итү органнары
функцияләрен үтәүне тәэмин
итү максатларында
персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Милли икътисад

914

Су хуҗалыгы

914

01

Төзекләндерү

318,0

9900
0299
00

300

10,2

13,2

9900
0295
00

800

22,8

22,8

101,0

105,1

101,0

105,1

100

92,2

95,1

200

8,8

10,0

291,5

291,5

291,5

291,5

787,9

723,8

787,9

723,8

02
02

03

02

03

02

03

04

06

9900
0118
0

320,0

914

914

04
Торак-коммуналь хуҗалык

100

914
914

06

05
05

03

9900
0904
30

200

03

Б100
0780
10

200

423,3

359,7

03

Б100
0780
10

200

30,0

30,0

05

03

Б100
0780
50

200

05

03

05

03

914
05
Урамнарны яктырту
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү
буенча башка чаралар
Башка
бюджет
ассигнованиеләре
Мәдәният
Мәдәният
Мәдәният йорты

914
05
914

914

914

914
914
914

Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
Башка бюджет
ассигнованиеләре

Б100
0780
50
Б100
0780
50

155,0

160,0

200

119,6

114,2

800

60,0

60,0

486,7
486,7

489,30
489,30

08
08

01

08

01

0840
1440
91

200

08

01

0840
1440
91

200

274,7

277,6

08

01

9900
0029
50

800

5,0

5,0

3026,1

2971,9

914

914

Барлык чыгымнарны(шартлы
рәвештә расланган чыгымнарны
исәпкә алмыйча))

202,0

206,7

9 нче кушымта
№ 3/1, 2020 елның 13 ноябре
Җирле салымнар һәм җыемнарны бюджетка күчерү нормативлары
Яңа Ишле авыл җирлеге Чүпрәле
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2021 елга һәм 2022-2023 еллар план чорына
(процентларда)

Код бюджетной
классификации
1
1 01 02000 01 0000 110

Наименование

2
Физик затлар кеременә салым

Бюджет
сельского
поселения
3
4

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы

50

1 06 01030 10 0000 110

Физик затлар милкенә салым

100

1 06 06033 10 0000 110

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир
салымы
Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган физик затлардан җир
салымы
Россия Федерациясе закон актлары
нигезендә нотариаль гамәлләр кылуга
вәкаләтле җирле үзидарә органнарының
вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль
гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы
Авыл
җирлекләре
территорияләрендә
туплана торган җир салымы (2006 елның 1
гыйнварына
кадәр
барлыкка
килгән
йөкләмәләр буенча)

100

1 05 03000 01 0000 110

1 06 06043 10 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 09 04050 10 0000 110

100

100

100

Таблица 2
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге
бюджетына 2021 елга һәм 2022-2023 елларга план чорына салым булмаган керемнәр
күчерү нормативлары
Код

Төркемнәрнең, төркемнәрнең, статьяларның һәм
керемнәрнең ярдәмче статьяларының исеме

1 11 00000 00 0000 000 ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ
МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР
111 01050 10 0000 120 Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең устав
(җыелма) капиталларына туры килә торган керем
яисә авыл җирлекләренә караган акцияләр буенча
дивидендлар рәвешендә керемнәр
111 02085 10 0000 120 Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең устав
(җыелма) капиталларына туры килә торган керем
яисә авыл җирлекләренә караган акцияләр буенча
дивидендлар рәвешендә керемнәр
111 05025 10 0000 120 Аренда түләве рәвешендә алына торган керемнәр,
шулай ук авыл җирлекләре милкендәге җирләрдән
(муниципаль бюджет һәм Автоном
учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән, шулай
ук муниципаль унитар предприятиеләрнең җир
кишәрлекләреннән, шул исәптән казна
оешмаларының җир кишәрлекләреннән тыш) җир
өчен аренда шартнамәләрен төзүгә хокук сатудан
алынган акчалар)
1 11 05035 10 0000 120 Җирлекләрнең идарә органнары һәм алар төзегән
учреждениеләр (муниципаль автоном
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) оператив
идарәсендәге мөлкәтне арендага бирүдән кергән

Бюджет
сельского
поселения

100

100

100

100

Код

Төркемнәрнең, төркемнәрнең, статьяларның һәм
керемнәрнең ярдәмче статьяларының исеме

Бюджет
сельского
поселения

керемнәр)
111 05075 10 0000 120

Авыл җирлекләре казнасын тәшкил иткән мөлкәтне
арендага бирүдән кергән керемнәр (җир
кишәрлекләреннән тыш))

100

111 07015 10 0000 120

Авыл җирлекләре төзегән муниципаль унитар
предприятиеләрнең салымнарны һәм мәҗбүри
башка түләүләрне керткәннән соң кала торган
керем өлешен күчерүдән керемнәр

100

1 11 08050 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендә булган мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
милкеннән тыш) залогка тапшырудан алына торган
акчалар (муниципаль бюджет һәм автоном
учреждениеләр, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) ышанычлы
идарәгә
1 11 09045 10 0000 120 Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
милкеннән тыш), шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән башка)
файдаланудан башка керемнәр (статья 2007 елның
2 августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә))
113 00000 00 0000 000
ТҮЛӘҮЛЕ ХЕЗМӘТЛӘР (ЭШЛӘР) КҮРСӘТҮДӘН
КЕРЕМНӘР ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ЧЫГЫМНАРЫН
КОМПЕНСАЦИЯЛӘҮ
113 01995 10 0000 130
Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын
алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр
113 02065 10 0000 130 күрсәтүдән (эшләр башкарудан) бүтән керемнәр
Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә
бәйле чыгымнарны каплау тәртибендә керә торган
113 02995 10 0000 130 керемнәр

100

100

100
100

100

Авыл җирлекләре бюджетларының чыгымнарын
компенсацияләүдән башка керемнәр

1 14 00000 00 0000 000 КЕРЕМ НЧЕ САТУДАН МАТДИ ҺӘМ МАТДИ
БУЛМАГАН АКТИВЛАРНЫ
100
1 14 01050 10 0000 410 Авыл җирлекләре милкендә булган фатирларны
сатудан керемнәр
1 14 02053 10 0000 410 Авыл җирлекләре милкендә булган мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр,
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)

100

Код

1 14 02053 10 0000 440

1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

Төркемнәрнең, төркемнәрнең, статьяларның һәм
керемнәрнең ярдәмче статьяларының исеме
сатудан керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт буенча төп
чараларны гамәлгә ашыру өлешендә
Авыл җирлекләре милкендә булган мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр,
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
сатудан алынган керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча матди запасларны гамәлгә ашыру
өлешендә
Күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә
ашыру өлешендә авыл җирлекләре белән идарә
итү органнары (муниципаль бюджет һәм автоном
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) карамагындагы
учреждениеләрнең оператив идарәсендәге
мөлкәтне сатудан керемнәр
Җирлекләрнең идарә органнары (муниципаль
бюджет һәм автоном учреждениеләр мөлкәтеннән
тыш) карамагындагы учреждениеләрнең оператив
идарәсендәге мөлкәтне күрсәтелгән мөлкәт буенча
матди запасларны гамәлгә ашыру өлешендә
сатудан керемнәр (статья 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы редакциясендә)
Авыл җирлекләре милкендәге бүтән мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр,
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
сатудан алынган керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә
Авыл җирлекләре милкендә булган бүтән мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр,
шулай ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
сатудан алынган керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча матди запасларны гамәлгә ашыру
өлешендә

1 14 03050 10 0000 410 Авыл җирлеге керемнәренә мөрәҗәгать ителгән
конфискацияләнгән һәм башка мөлкәттән
(күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә
ашыру өлешендә) файдаланудан һәм
реализацияләүдән алынган акча)
1 14 03050 10 0000 440 Авыл
җирлекләре
кеременә
кергән
конфискацияләнгән
һәм
башка
мөлкәттән
(күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны
гамәлгә ашыру өлешендә) файдаланудан һәм
реализацияләүдән алынган акча)
1 14 04050 10 0000 420 Авыл җирлекләре милкендә булган матди булмаган
активларны сатудан керемнәр

Бюджет
сельского
поселения

100

100

100

100

100

100

100

100

Код

Төркемнәрнең, төркемнәрнең, статьяларның һәм
керемнәрнең ярдәмче статьяларының исеме

Бюджет
сельского
поселения

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ ТҮЛӘҮ
1 16 02020 02 0000 140 Муниципаль хокукый актларны бозган өчен Россия
Федерациясе
субъектлары
законнарында
билгеләнгән административ штрафлар

100

1 16 07010 10 0000 140 Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан
муниципаль контрактта, авыл җирлегенең казна
учреждениесе тарафыннан төзелгән муниципаль
контрактта каралган йөкләмәләрне үтәү срогы
чыккан очракта түләнгән штрафлар, неустойка,
пенялар, пенялар
1 16 07090 10 0000 140
Муниципаль
орган,
(муниципаль
казна
учреждениесе)
авыл
җирлеге
алдындагы
йөкләмәләрне үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән
очракта, закон яки килешү нигезендә түләнгән
башка штрафлар, неустойка, пенялар

100

100

1 17 00000 00 0000 000 БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР
100
1 17 01050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган
ачыкланмаган керемнәр
1 17 05050 10 0000 180 Авыл җирлекләре бюджетларының салым булмаган
башка керемнәре
1 17 14030 10 0000 150 Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган
үзара салым акчалары

2 19 00000 00 0000 000 ҮТКӘН ЕЛЛАРДАГЫ СУБСИДИЯ ҺӘМ
СУБВЕНЦИЯ КАЛДЫКЛАРЫН КИРЕ КАЙТАРУ
2 19 60010 10 0000 150 Максатчан билгеләнеше булган субсидияләр,
субвенцияләр
һәм
башка
бюджетара
трансфертларның
калдыкларын
муниципаль
районнар бюджетларыннан кире кайтару

100

100

100

