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КАРАР
№ 15/6/4-2020

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Иске Иштирек авыл
>кирлеге» муниципаль беремлегенец 2021 елга Ьем 2022, 2023 елларныц планлы
чорына бюджеты турында
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ "Иске Иштирек
авыл >цирлеге" муниципаль беремлеге Уставы нигезенде Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районыньщ "Иске Иштирек авыл ж;ирлеге" муниципаль
беремлеге Советы КАРАР БИРДЕ:
1. 2021 елга бюджетные теп характеристикаларын расларга:
1) «Иске Иштирек авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлеге бюджеты керемнеренец
гомуми кулеме 3 574 450 сум;
2) «Иске Иштирек авыл >кирлеге» муниципаль беремлеге бюджеты чыгымнарыньщ
гомуми кулеме 3 574 450 сум;
3) «Иске Иштирек авыл >кирлеге» муниципаль беремлеге бюджеты дефициты-0 сум.
2. 2022 heM 2023 елга план чорына «Иске Иштирек авыл жирлеге» муниципаль
беремлеге бюджетыньщ теп характеристикаларын тубендегече расларга:
1) 2022 елга «Иске Иштирек авыл ж;ирлеге» муниципаль беремлеге бюджеты
керемнеренец фаразлана торган гомуми кулемен 3 595 300 сум h e M 2023 елга
3
623 100 сум кулеменде;
2) 2022 елга «Иске Иштирек авыл х^ирлеге» бюджеты чыгымнарыньщ гомуми кулеме
3 595 300 сум, шул исептен шартлы равеште расланган чыгымнар 87 400 сум heM 2023
елга 3 623 100 сум кулеменде, шул исептен шартлы равеште расланган чыгымнар 176
000 сум кулеменде;
3) Лениногорск муниципаль районы Иске Иштирек авыл ж;ирлегенец 2022 елга бюджет
дефициты 0 сум h e M 2023 елга 0 сум.
3. «Иске Иштирек авыл жирлеге» муниципаль беремлеге бюджеты кытлыгын
финанслау чыганакларын елеге карарга 1 нче кушымта нигезенде расларга.
4. 2022 елныц 1 гыйнварына расларга:
«Иске Иштирек авыл >цирлеге» муниципаль беремлегенец муниципаль эчке
бурычыныц иц югары чиге 0 сум кулеменде, шул исептен "Иске Иштирек авыл
>кирлеге» муниципаль беремлеге муниципаль гарантиялере буенча муниципаль эчке
бурычныц иц югары чиге Россия Федерациясе валютасында нуль зурлыгы булган
Россия Федерациясе валютасында;
5. 2023 елныц 1 гыйнварына расларга:
«Иске Иштирек авыл х^ирлеге» муниципаль беремлегенец муниципаль эчке
бурычыныц иц югары чиге 0 сум кулеменде, шул исептен "Иске Иштирек авыл
х<;ирлеге»муниципаль беремлеге муниципаль гарантиялере буенча муниципаль эчке
бурычныц иц югары чиге Россия Федерациясе валютасында нуль зурлыгы булган
Россия Федерациясе валютасында;
6. 2024 елныц 1 гыйнварына расларга:

«Иске Иштирэк авыл >цирлеге» муниципаль берэмлегенец муниципаль эчке
бурычыньщ иц югары чиге 0 сум кулэмендэ, шул исэптэн " Иске Иштирэк авыл
>цирлеге» муниципаль берэмлеге муниципаль гарантиялэре буенча муниципаль эчке
бурычнын иц югары чиге Россия Федерациясе валютасында нуль зурлыгы булган
Россия Федерациясе валютасында;
7. «Иске Иштирэк авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетында 2021 елга, 2022
Иэм 2023 еллар план чорына фаразланган керемнэр кулэмен элеге карарга 2 нче
кушымта нигезендэ исэпкэ алырга.
8. «Иске Иштирэк авыл >кирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты керемнэренец Иэм
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларыньщ Баш администраторлары исемлеген
элеге карарга 3 1пэм 4 нче кушымта нигезендэ расларга.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования «Староиштерякское сельское поселение» на 2021 год на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
10. «Иске Иштирэк авыл ж;ирлеге» бюджетыньщ бюджет ассигнованиелэрен
бюджетлар чыгымнары классификациясенец булеклэре, булекчэлэре, максатчан
статьялары Ьэм чыгымнар терлэре теркемнэре буенча 2021 елга 1пэм 2022 Иэм 2023
еллар план чорына булуне элеге карарга 6 нчы кушымта нигезендэ расларга.
11. «Иске Иштирэк авыл >кирлеге» бюджетыньщ гавами норматив йеклэмэлэрне
утэугэ юнэлдерелэ торган бюджет ассигнованиелэренец гомуми кулэмен 2021 елга 0
сум, 2022 елга 0 сум Иэм 2023 елга 0 сум кулэмендэ расларга.
12. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы муниципаль берэмлеге
бюджетына >цирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруга
юллана торган башка бюджетара трансфертлар кулэмен, ял итуне оештыру Иэм
ж;ирлек халкын мэдэният оешмалары хезмэт курсэтулэре белэн тээмин иту ечен
шартлар тудыру чараларын тээмин иту ечен тезелгэн килешулэр нигезендэ 2021 елга
1 597 700 сум, 2022 елга 1 608 300 сум Иэм 2023 елга 1 619 000 сум кулэмендэ
расларга.
Элеге пунктта каралган Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы
бюджетына башка бюджетара трансфертлар ай саен тигез елешлэр белэн исэплэнэ.
13. Иске Иштирэк авыл >кирлеге» бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына
2021 елда Татарстан Республикасы Бюджет кодексыньщ 44 10 статьясы нигезендэ 5
900 сум h9M 2022, 2023 еллар план чорына 4 000 1пэм 6000 сум кучерелергэ тиешле
бюджетара субсидиялэр кулэмен расларга.
Татарстан Республикасы бюджетына элеге пунктта каралган бюджетара субсидиялэр
ай саен тигез елешлэр белэн гамэлгэ ашырыла.
14. Лениногорск муниципаль районы «Иске Иштирэк авыл >кирлеге» муниципаль
берэмлеге бюджетында Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан алына торган
бюджетара трансфертларны расларга:
- 2021 елда 1 681 450 сум, 2022 елньщ план чорына 1 693 200 сум Иэм 2023 елга 1 711
500 сум кулэмендэ, шул исэптэн:
- 2021 елда жирлеклэр бюджетларына бюджет тээмин ителешен тигезлэугэ 1 581 500
сум, план чорына 2022 елга 1 592 200 сум Иэм 2023 елга 1 606 400 сум кулэмендэ
дотациялэр;
- 2021 елда хэрби комиссариатлар булмаган территориялэрдэ беренчел хэрби исэпкэ
алуны гамэлгэ ашыруга 99 950 сум кулэмендэ, план чорына 2022 елга 101 000 сум
Иэм 2023 елга 105 100 сум кулэмендэ субвенциялэр.
15. «Иске Иштирэк авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец ж;ирле узидарэ
органнары 2021 елда муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай ук «Иске Иштирэк авыл
>цирлеге» муниципаль берэмлегенец ж;ирле узидарэ органнары хезмэткэрлэренец
саны артуга китерэ торган карарлар кабул итэргэ хокукпы тугел, мондый карарлар
«Иске Иштирэк авыл >цирлеге» муниципаль берэмлегенец ж;ирле узидарэ
органнарына яца функциялэр haM вэкалэтлэр биру белэн бэйле рэвештэ кабул
ителгэн очракпардан тыш.
16. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыньщ казначылык органнары «Иске
Иштирэк авыл >кирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты утэлешен, шулай ук

тезелгэн килешулэр нигезендэ гамэлгэ ашыралар. "Иске Иштирэк авыл >цирлеге"
муниципаль берэмлеге бюджетын утэу буенча аерым функциялэр.
17. «Иске Иштирэк авыл >цирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты акчаларыныц
2021 елныц 1 гыйнварына калган елешлэре « Иске Иштирэк авыл >кирлеге»
муниципаль берэмлеге исеменнэн тезелгэн муниципаль контрактлар шартлары
нигезендэ 2020 елда тулэнергэ тиешле товарлар белэн тээмин итугэ, эшлэр
башкаруга, хезмэтлэр курсэтугэ муниципаль контрактларныц файдаланылмаган
бюджет ассигнованиелэре суммасыннан артмаган кулэмдэ, 2021 елда «Иске Иштирэк
авыл х^ирлеге» муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты тиешле карар кабул иткэн
очракта, элеге максатларга тиешле бюджет ассигнованиелэрен арттыруга жибэрелэ.
18. Элеге карарны Иске Иштирэк авылы, Школьная урамы,15 нче йорт; Бакирово
авылы, Нагорная урамы, 38 нче йорт; Ялтау авылы, Тынычлык урамы, 27 нче йорт
адреслары буенча урнашкан мэгълумат стендларында урнаштырырга, Лениногорск
муниципаль районыныц рэсми сайтында (http://leninogorsk.tatarstan.ru) “Авыл
жирлекпэре» булегендэ бастырырга haM Татарстан Республикасыныц хокукый
мэгълумат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.
19. Элеге карар 2021 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.
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