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бюджеты турында
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы һәм «Костенеево авыл җирлегендә
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Карар:
1 Статья.
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2021 елга Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл җирлеге
бюджетының төп характеристикаларын (алга таба - авыл җирлеге бюджеты)
раслау турында" 2011 ел, 3 нче август, 438 нче номерлы карары:
1) җирлек бюджетының фаразланыла торган гомуми керем күләме 2 320,8
мең сум күләмендә.;
2) җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2 320,8 мең сум.;
3)җирлек бюджеты кытлыгы.
2. 2022 елга һәм 2023 елга авыл җирлеге бюджетының төп
характеристикаларын расларга:
1) 2022 елга авыл җирлеге бюджеты кеременең фаразланыла торган гомуми
күләме 2 374,4 мең сум һәм 2023 елга 2 406,8 мең сум күләмендә.;
2) 2022 елга җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 2 374,4 мең
сум күләмендә, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 56,8 мең
сум күләмендә һәм 2023 елга 2 406,8 мең сум күләмендә, шул исәптән шартлы
рәвештә расланган чыгымнар 115,1 мең сум күләмендә.;
3) 2022-2023 елларга җирлек бюджеты кытлыгы, нуль зурлыкта.

3. 2021 елга һәм 2022, 2023 еллар план чорына җирлек бюджеты кытлыгын
финанслау чыганакларын әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә
расларга.
2 Статья
1. 2022 елның 1 гыйнварына муниципаль Эчке бурычның иң югары чиге
нульгә тигез, шул исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләре буенча
муниципаль эчке бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе
валютасында нульле күрсәткеч белән расларга.
2. 2023 елның 1 гыйнварына муниципаль Эчке бурычның иң югары чиге
нульгә тиң, шул исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләре буенча
муниципаль эчке бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе
валютасында нульле күрсәткеч белән расларга.
3. 2024 елның 1 гыйнварына муниципаль Эчке бурычның иң югары чиге
нульгә тиң, шул исәптән җирлекнең муниципаль гарантияләре буенча
муниципаль эчке бурычының иң югары чиген Россия Федерациясе
валютасында нульле күрсәткеч белән расларга.
3 Статья
Җирлек бюджетында 2021 елга һәм 2022, 2023 елларның план чорына
җирлек бюджетының фаразланган керем күләмен әлеге карарга 2 нче
кушымта нигезендә исәпкә алырга.
4 Статья
1. Әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә җирлек бюджеты керемнәренең
Баш администраторлары исемлеген расларга.
2. Җирлек бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының Баш
администраторлары исемлеген әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә
расларга.
5 Статья
1. Җирлек бюджетының 2021 елга һәм 2022, 2023 еллар план чорына
чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарга 5 нче кушымта
нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2021 елга, 2022,
2023 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең
чыгымнар төрләре төркемнәре буенча әлеге карарга 6 нчы кушымта
нигезендә җирлек бюджетының бюджет ассигнованиеләрен бүлүне расларга.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " әлеге карарга 7 нче
кушымта нигезендә җирлек бюджетының бюджет ассигнованиеләрен
максатчан статьялар (муниципаль программалар һәм эшчәнлекнең
программалы булмаган юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, 2021
елга һәм 2022, 2023 еллар план чорына бюджет чыгымнары

классификациясенең бүлекләре, бүлекчәләре, бүлекчәләре буенча бүлүне
расларга.
4. 2021 елга гавами норматив йөкләмәләрне үтәүгә бюджет
ассигнованиеләренең гомуми күләмен 0 мең сум күләмендә расларга, 2022
елга 0 мең сум күләмендә һәм 2023 елга 0 мең сум күләмендә расларга.
6 Статья
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан
Республикасы Бюджет кодексының 4410 статьясы нигезендә 2021 елда һәм
2022, 2023 еллар план чорына җирлекләр бюджетларыннан Татарстан
Республикасы бюджетына күчерелергә тиешле бюджетара субсидияләр
күләмен әлеге карарга 8 нче кушымта нигезендә расларга.
7 Статья
Җирлек бюджетында бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияне исәпкә
алырга:
- 2021 елга 1 191,8 мең сум күләмендә;,
- 2022 елга 1 225,1 мең сум күләмендә;,
- 2023 елга 1 247,5 мең сум күләмендә.
8 Статья
Җирлек бюджетында хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә
беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен субвенцияне
исәпкә алырга:
- 2021 елга-100,0 мең сум.,
- 2022 елга 101,0 мең сум күләмендә;,
- 2023 елга 105,1 мең сум күләмендә.
9 Статья
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл
җирлегенең җирле үзидарә органнары 2021 елда һәм 2022, 2023 еллар план
чорында муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле үзидарә органнары һәм
муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләренең санын арттыруга
китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.
10 Статья
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары
төзелгән килешүләр нигезендә Костенеево авыл җирлеге бюджетын үтәү
буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыралар.
11 Статья
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл
җирлеге башкарма комитеты исеменнән төзелгән муниципаль контрактлар
нигезендә 2020 елда әлеге муниципаль контрактлар шартлары нигезендә
түләнергә тиешле товарлар, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүгә

муниципаль контрактлар өчен файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре
суммасыннан артмаган күләмдә авыл җирлеге бюджеты акчаларының
калган өлеше 2021 елның 1 гыйнварына кадәр Татарстан Республикасы
Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл җирлеге башкарма комитеты
исеменнән төзелгән муниципаль контрактлар суммасыннан артмаган
күләмдә, 2021 елда Костенеево авыл җирлеге башкарма комитеты тиешле
карар кабул иткән очракта, әлеге максатларга тиешле бюджет
ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә.
12 Статья
Әлеге карар 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм массакүләм
мәгълүмат чараларында рәсми басылып чыгарга тиеш.
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