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2020 елның 30 декабре
2020 елга һҽм 2021-2022 еллар план чорына
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының
Югары Кондрата авыл җирлеге бюджетына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында
«2020 елга һҽм 2021-2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районының Югары Кондрата авыл җирлеге бюджетына
ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» җирлек башлыгының докладын тыңлап фикер
алышканнан соң авыл җирлеге Советы
К А Р А Р Б И Р Ҽ:
1. Югары Кондрата авыл җирлеге Советының «2020 елга һҽм 2021-2022
елларның план чорына Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының
Югары Кондрата авыл җирлеге бюджеты турында» 2019 елның «13» декабрендҽге
64/1 номерлы карарының 1 статьясындагы 1 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян
итҽргҽ:
1.1. 2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджетының тҿп
характеристикаларын расларга.
1. Җирлек бюджеты керемнҽренең гомуми кҥлҽме 3262632-28 сум.
2. Җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми кҥлҽме 3384492-28 сум.
3. Җирлек бюджеты кытлыгының иң чик кҥлҽме 121860-00 сум.
2. 2019 елның «13» декабрендҽге 64/1 номерлы Югары Кондрата авыл
җирлеге Советы Карарына «2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджеты
кытлыгын финанслау чыганаклары» 1 нче кушымтасын ҽлеге карарның 1 нче
кушымтасы нигезендҽ редакциядҽ бҽян итҽргҽ.
3. 2019 елның «13» декабрендҽге 64/1 номерлы Югары Кондрата авыл
җирлеге Советы Карарына «2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджетының
фаразланган керемнҽре кҥлҽмнҽре» 3 нче кушымтасын ҽлеге карарның 2 нче
кушымтасы нигезендҽ редакциядҽ бҽян итҽргҽ.
4. «2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын
классификациялҽҥнең бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре, максатчан статьялары,
тҿркемнҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бҥлҥ» 7 нче кушымтасын 2019
елның 13 «декабрендҽге 64/1 номерлы Югары Кондрата авыл җирлеге Советы
карары белҽн ҽлеге карарның 3 нче кушымтасы редакциясендҽ бҽян итҽргҽ.
5. 2019 елның «13» декабрендҽге 64/1 номерлы Югары Кондрата авыл
җирлеге Советы Карарына «2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджеты
чыгымнарының ведомство структурасы» 9 нчы кушымтасын ҽлеге карарның 4 нче
кушымтасы нигезендҽ редакциядҽ бҽян итҽргҽ.
6. Югары Кондрата авыл җирлеге бюджетында башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият
органнары тарафыннан кабул ителгҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
чыгымнарны компенсациялҽҥ ҿчен бирелҽ торган бюджетара трансфертларның
129380-00 сум кҥлҽмендҽ кире кайтарылмавын исҽпкҽ алырга.
7. Тҥлҽҥсез керемнҽр хисабына авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын
арттырырга:
- «Россия Федерациясе субъектының һҽм муниципаль берҽмлекнең иң югары
вазыйфаи затының эшчҽнлеге»1 бҥлек 2 бҥлекчҽсен, максатчан статьясы
9900002030 «Муниципаль берҽмлек башлыгы», чыгым тҿре 100 129380-00 сум
кҥлҽмендҽ.

8. Хҽрби комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ
алуны гамҽлгҽ ашыруга авыл җирлеге бюджетына субвенциялҽрне 5300-00 сум
кҥлҽмендҽ арттырырга.
- «Мобилизацион һҽм хҽрби ҽзерлек» 2 бҥлек 3 бҥлекчҽсен, «Хҽрби
комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ
ашыру» 9900051180 максатчан статьясы, чыгым тҿре 200 «Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ»
5300-00 сум кҥлҽмендҽ.
9. Бюджет ассигнованиелҽрен кҥчерергҽ, шул исҽптҽн:
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре, 45792-03 сум, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле
администрация эшчҽнлеге» 1 бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат»
максатчан статьясы, 800 чыгым тҿре, 0-26 сум, 1 бҥлек 02 бҥлекчҽсенҽ, 9900002030
«башка тҥлҽҥлҽр» максатчан статьясы, 100 чыгым тҿре, 45792-29 сум кҥлҽмендҽ;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре, «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 1 бҥлек 13 бҥлекчҽсенҽ, «Ведомство
буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итҥ» 9900029900 максатчан
маддҽ, чыгым тҿре 100, 14970-00 сум кҥлҽмендҽ;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре 5 бҥлек 3 бҥлекчҽсенҽ «Тҿзеклҽндерҥ», «Шҽһҽр округларын һҽм җирлеклҽрен
тҿзеклҽндерҥ буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан статьясы, чыгым тҿре
200, 10900-00 сум кҥлҽмендҽ;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре, «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре»1 бҥлек 13 бҥлекчҽсенҽ, «Башка
тҥлҽҥлҽр» 9900092350 максатчан маддҽ, чыгым тҿре 200, 2979-84 сум кҥлҽмендҽ;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрациялҽр эшчҽнлеге»
01 бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200
чыгым тҿре, 5 бҥлек 3 бҥлекчҽсенҽ «Тҿзеклҽндерҥ», 9900078040 максатчан
статьясы "Җирлҽҥ урыннарын оештыру һҽм карап тоту", 200 чыгым тҿре, 1728-89
сум кҥлҽмендҽ;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре, 13800-00 сум, «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 1 бҥлек 13 бҥлекчҽсеннҽн,
«Оешмалар мҿлкҽтенҽ һҽм җир салымына салым тҥлҽҥ» 9900002950 максатчан
статьясы, чыгым тҿре 851, 7000-00 сум, Тҿзеклҽндерҥ» 5 бҥлек 03 бҥлекчҽсенҽ,
«Урамнарны яктырту» 9900078010 максатчан статьясы, чыгым тҿре 200, 20800-00
сум кҥлҽмендҽ;
- «Тҿзеклҽндерҥ» 05 бҥлек 03 бҥлекчҽсеннҽн, максатчан статьясы 9900078050
«Шҽһҽр округларын һҽм җирлеклҽрен тҿзеклҽндерҥ буенча башка чаралар», 200

чыгым тҿре 05 бҥлек 3 бҥлекчҽсенҽ «Тҿзеклҽндерҥ», максатчан статьясы
9900078010 «Урамнарны яктырту», чыгым тҿре 200, 8819-60 сум;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре, 14878-35 сум, 11 бҥлек 02 бҥлекчҽсеннҽн, максатчан статьясы 9900012870
«Массакҥлҽм спорт һҽм спорт ҿлкҽсендҽ физик культура һҽм спорт чаралары»,
200 чыгым тҿре, 36000-00 сум, «Тҿзеклҽндерҥ» 05 бҥлек 03 бҥлекчҽсеннҽн,
максатчан статьясы 9900078050 «Шҽһҽр округларын һҽм җирлеклҽрен
тҿзеклҽндерҥ буенча башка чаралар», 200 чыгым тҿре 54121-65 сум, «Юл
хуҗалыгы» 04 бҥлек 09 бҥлекчҽсенҽ, 9900078020 “Шҽһҽр округлары һҽм
җирлеклҽр чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм инженерлык корылмаларын тҿзҥ,
карап тоту һҽм ремонтлау” максатчан маддҽсе, 200 чыгым тҿре, 105000-00 сум
кҥлҽмендҽ;
- «Юл хуҗалыгы» 04 бҥлек 09 бҥлекчҽсеннҽн, 9900078020 “Шҽһҽр округлары һҽм
җирлеклҽр чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм инженерлык корылмаларын тҿзҥ,
карап тоту һҽм ремонтлау” максатчан маддҽсе, 200 чыгым тҿре, Тҿзеклҽндерҥ» 05
бҥлек 03 бҥлекчҽсенҽ, максатчан статьясы 9900078050 «Шҽһҽр округларын һҽм
җирлеклҽрен тҿзеклҽндерҥ буенча башка чаралар», 200 чыгым тҿре 1036-00 сум
кҥлҽмендҽ;
- «Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте, Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 1
бҥлек 4 бҥлекчҽсеннҽн, 9900002040 «Ҥзҽк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
тҿре, 6426-15 сум, Юл хуҗалыгы» 04 бҥлек 09 бҥлекчҽсеннҽн, 9900078020 “Шҽһҽр
округлары һҽм җирлеклҽр чиклҽрендҽ автомобиль юлларын һҽм инженерлык
корылмаларын тҿзҥ, карап тоту һҽм ремонтлау” максатчан маддҽсе, 200 чыгым
тҿре, 1093-14 сум, «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 1 бҥлек 13 бҥлекчҽсенҽ,
9900029900 «Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итҥ»
максатчан статьясы, 100 чыгым тҿре 7519-29 сум кҥлҽмендҽ;
- «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 1 бҥлек 13 бҥлекчҽсеннҽн, 9900029900
«Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итҥ» максатчан
статьясы, 200 чыгым тҿре 05 бҥлек 03 бҥлекчҽсенҽ, максатчан статьясы
9900078050 «Шҽһҽр округларын һҽм җирлеклҽрен тҿзеклҽндерҥ буенча башка
чаралар», 200 чыгым тҿре 0-92 сум;
- «Мобилизацион һҽм хҽрби ҽзерлек» 2 бҥлек 3 бҥлекчҽсеннҽн, «Хҽрби
комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ
ашыру» 9900051180 максатчан статьясы, чыгым тҿре 200 «Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ»
«Мобилизацион һҽм хҽрби ҽзерлек» 2 бҥлек 3 бҥлекчҽсенҽ, «Хҽрби
комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ
ашыру» 9900051180 максатчан статьясы, чыгым тҿре 100 2622-00 сум.
10. Авыл җирлеге бюджетының чыгымнарын, ҥз акчаларының калган ҿлешен
2020 елның 1 гыйнварына 117660-00 сум кҥлҽмендҽ арттырырга, шул исҽптҽн:
- «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 1 бҥлек 13 бҥлекчҽсен, максатчан статьясы
9900092350 «Башка тҥлҽҥлҽр», чыгымнар тҿре 200 «Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ»
27600-00 сум;
- «Тҿзеклҽндерҥ» 5 бҥлек 03 бҥлекчҽсен, «Шҽһҽр округларын һҽм җирлеклҽрен
тҿзеклҽндерҥ буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан статьясы, 200 чыгым

тҿре «Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару
һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ, 60000-00 сум кҥлҽмендҽ;
- «Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 1 бҥлек 13 бҥлекчҽсеннҽн, 9900029900
«Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итҥ» максатчан
статьясы, 100 чыгым тҿре 30060-00 сум.
11. Ҽлеге карарны авыл җирлеге халкы кҥплҽп җыела торган урыннарда
стендларда, игъланнар такталарында һҽм Югары Кондрата авыл җирлегенең
рҽсми сайтында элеп кую юлы белҽн игълан итҽргҽ.
12. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам.
Җирлек башлыгы

__________________

Чалмаев Ф.П.

Югары Кондрата авыл җирлеге Советының
2020 елның 30 декабрендҽге
6/1 номерлы карарына
1 нче кушымта
2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге
бюджеты кытлыгын
финанслау чыганаклары

Чыганаклар тҿркеме,
тҿркемчҽсе, статьясы
һҽм тҿре коды
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000

01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 00 0000 610

Исеме

Сумма

Бюджет кытлыгын эчке финанслау
чыганаклары
Бюджет чараларын исҽпкҽ алу
счетларында калган акчаларны
ҥзгҽртҥ
Бюджет акчаларының башка
калдыкларын арттыру
Бюджет акчаларының башка
калдыкларын киметҥ

121860
121860

-3262632,28
3384492,28

Югары Кондрата авыл җирлеге Советының
2020 елның 30 декабрендҽге
6/1 номерлы карарына
2 нче кушымта
2020 елга Чистай муниципаль районы Югары Кондрата авыл җирлеге бюджетының
фаразлана торган керемнҽре кҥлҽмнҽре
сум
Исеме
САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНҼР
ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНҼР
Чыганагы салым агенты булган физик затлар
керемнҽренҽ салым, аларга карата салымны
исҽплҽҥ һҽм тҥлҽҥ Россия Федерациясе Салым
кодексының 227, 227.1 һҽм 228 статьялары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
керемнҽрдҽн тыш, тиешле тҥлҽҥ буенча тҥлҽҥ
суммасы (яңадан исҽплҽҥлҽр, недоимка һҽм
бурыч, шул исҽптҽн гамҽлдҽн чыгарылган
керемнҽрдҽн тыш)
ҖЫЕЛМА КЕРЕМГҼ САЛЫМНАР
Бердҽм авыл хуҗалыгы салымы (тҥлҽҥ суммасы
(яңадан исҽп-хисаплар, недоимка һҽм тиешле
тҥлҽҥ буенча бурыч, шул исҽптҽн гамҽлдҽн
чыгарылган тҥлҽҥ буенча)
МИЛЕККҼ САЛЫМНАР
Физик затлар мҿлкҽтенҽ салым, авыл
җирлеклҽре чиклҽрендҽ урнашкан салым салу
объектларына карата кулланыла торган
ставкалар буенча алына торган салым (яңадан
исҽплҽҥ, недоимка һҽм тиешле тҥлҽҥ буенча
бурыч, шул исҽптҽн гамҽлдҽн чыгарылган тҥлҽҥ
буенча)
Авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ урнашкан җир
кишҽрлегенҽ ия булган оешмалардан җир
салымы (тҥлҽҥ суммасы, яңадан исҽплҽҥ,
недоимка һҽм тиешле тҥлҽҥ, шул исҽптҽн
гамҽлдҽн чыгарылган тҥлҽҥ буенча да)
Авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ урнашкан җир
кишҽрлегенҽ ия булган физик затлардан җир
салымы (тҥлҽҥ суммасы (тиешле тҥлҽҥ буенча
яңадан исҽплҽҥлҽр, недоимка һҽм бурыч, шул

Керем коды

Сумма

1 00 00000 00
0000
1 01 00000 00
0000
1 01 02010 01
0000

347000

1 05 00000 00
0000
1 05 03010 01
0000

14900

1 06 00000 00
0000
1 06 01030 100
0000

200700

1 06 06033 10
0000

77400

1 06 06043 10
0000

102100

26500
26500

14900

21200

исҽптҽн гамҽлдҽн чыгарылган тҥлҽҥ буенча да)
ДҼҤЛҼТ ПОШЛИНАСЫ
Җирле ҥзидарҽ органнарының Россия
Федерациясе закон актлары нигезендҽ
нотариаль гамҽллҽр кылуга вҽкалҽтле
вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль
гамҽллҽр кылган ҿчен дҽҥлҽт пошлинасы (тҥлҽҥ
суммасы)
ДҼҤЛҼТ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТҼГЕ
МҾЛКҼТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНҼР
Аренда тҥлҽве рҽвешендҽ алына торган
керемнҽр, шулай ук авыл җирлеклҽре
милкендҽге җирлҽр ҿчен (муниципаль бюджет
һҽм автоном учреждениелҽрнең җир
кишҽрлеклҽреннҽн тыш) аренда шартнамҽлҽре
тҿзҥ хокукын сатудан акчалар
ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛҼР, ЗЫЯННЫ КАПЛАУ

1 08 00000 00
0000

1700

1 08 04020 01
0000

1700

1 11 00000 00
0000
1 11 05025 10
0000

2500

1 16 00000 00
0000

Муниципаль хокукый актларны бозган ҿчен
1 16 02020 02
Россия
Федерациясе
субъектлары
0000
законнарында
билгелҽнгҽн
административ
штрафлар
БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНҼР
1 17 00000 00
0000
Авыл җирлеклҽре бюджетларына кҥчерелҽ
1 17 14030 10
торган ҥзара салым акчалары
0000
ТҤЛҼҤСЕЗ КЕРЕМНҼР
Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽҥгҽ авыл
җирлеклҽре бюджетларына дотациялҽр
Җирле бюджетлардан авыл җирлеклҽре
бюджетларына субсидиялҽр
Хҽрби комиссариатлар булмаган беренчел
хҽрби исҽпкҽ алу ҿчен авыл җирлеклҽре
бюджетларына субвенциялҽр
Башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият органнары
тарафыннан кабул ителгҽн карарлар
нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн ҿстҽмҽ
чыгымнарны компенсациялҽҥ ҿчен авыл
җирлеклҽре бюджетларына тапшырыла торган
бюджетара трансфертлар
КЕРЕМНҼРНЕҢ БАРЛЫГЫ

2 00 00000 00
0000

2500

200

200

100500
100500

2915632,28

2 02 16001 10
0000
2 02 29900 10
0000

1907000

2 02 35118 10
0000

97370

2 02 45160 10
0000

774480,28

136782

3262632,28

Югары Кондрата авыл җирлеге Советының
2020 елның 30 декабрендҽге
6/1 номерлы карарына
3 нче кушымта
2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын классификациялҽҥ
бҥлеклҽре һҽм бҥлекчҽлҽре, максатчан статьялары, чыгымнар тҿрлҽре тҿркемнҽре
буенча бюджет ассигнованиелҽрен бҥлҥ
Бюджет акчаларын алучылар исеме

Бҥлек Бҥлекчҽ

Максатчан
статьясы

Чыгым
тҿре

ГОМУМДҼҤЛҼТ МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ

01

00

Суммасы
(сум)
1812523,56

1. Россия Федерациясе
субъектының
һҽм муниципаль берҽмлекнең югары
вазыйфаи заты эшчҽнлеге
Муниципаль берҽмлек башлыгы
Дҽҥлҽт (муниципаль)
органнары, казна учреждениелҽре,
бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары
белҽн идарҽ итҥ органнары
функциялҽрен тҽэмин итҥ
максатларында
персоналга тҥлҽҥ чыгымнары

01

02

831306,29

01
01

02
02

9900002030
9900002030 100

831306,29
831306,29

2. Җирле администрациялҽрнең
югары башкарма органнары
эшчҽнлеге
Ҥзҽк аппарат
Дҽҥлҽт (муниципаль)
органнары, казна учреждениелҽре,
бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары
белҽн идарҽ итҥ органнары
функциялҽрен тҽэмин итҥ
максатларында
персоналга тҥлҽҥ чыгымнары
Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
Башка бюджет
ассигнованиелҽре

01
01
01

04
04
04

9900002040
9900002040

01

04

9900002040

01

04

9900002040

100

200

800

162824,48
162824,48
0

155824,74

6999,74

3. Башка гомумдҽҥлҽт мҽсьҽлҽлҽре
ПРОГРАММАЛЫ БУЛМАГАН
ЧЫГЫМНАР ЮНҼЛЕШЛҼРЕ

01
01

13
13

9900000000

818392,79
818392,79

Авыл җирлеклҽре территориясендҽ
янгын куркынычсызлыгы чараларын
тормышка ашыру

01

13

9910909203

8800

Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

01

13

9910909203

13

9900002950

15800

15800

01

200

Оешмалар милкенҽ салым һҽм җир
салымын тҥлҽҥ

01

13

9900002950 800

Башка бюджет ассигнованиелҽре

01

13

9900029900

Ведомство буйсынуындагы
учреждениелҽр
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ

01

Дҽҥлҽт (муниципаль) органнары,
казна учреждениелҽре, бюджеттан
тыш дҽҥлҽт фондлары белҽн идарҽ
итҥ органнары функциялҽрен
тҽэмин итҥ максатларында
персоналга тҥлҽҥ чыгымнары

13

9900029900

8800

749514,42

100

537415,34

01

13

9900029900 200

212099,08

01

13

9900092350

44278,37

Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
Башка тҥлҽҥлҽр

01

13

9900092350 113

3060

Аерым вҽкалҽтлҽрне ҥтҽҥ ҿчен
законнар нигезендҽ җҽлеп ителҽ
торган затларга, казна
учреждениелҽренең хезмҽт ҿчен
тҥлҽҥ фондыннан тыш, башка
тҥлҽҥлҽр

01

13

9900092350 200

41218,37

Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

4. МИЛЛИ ОБОРОНА

02

00

97370

Мобилизацион һҽм хҽрби ҽзерлек

02

03

97370

Программалы булмаган чыгымнар
юнҽлеше

02

03

9900000000

97370

02

03

9900051180

97370

Хҽрби комиссариатлар булмаган
территориялҽрдҽ
беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны
гамҽлгҽ ашыру

02

03

9900051180

Дҽҥлҽт (муниципаль) органнары,
казна учреждениелҽре, бюджеттан
тыш дҽҥлҽт фондлары белҽн идарҽ
итҥ органнары функциялҽрен
тҽэмин итҥ максатларында
персоналга тҥлҽҥ чыгымнары

02

03

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
5. МИЛЛИ ИКЪТИСАД

04

00

683370,86

04

09

683370,86

04

09

9900000000

683370,86

04

09

9900078020

683370,86

04

09

9900078020

Юл хуҗалыгы
Программалы булмаган чыгымнар
юнҽлеше
Тҿзеклҽндерҥ кысаларында
шҽһҽр округлары һҽм җирлеклҽре
чиклҽрендҽ автомобиль юлларын
һҽм инженерлык корылмаларын
тҿзҥ, карап тоту һҽм ремонтлау

9900051180

100

200

200

89802

7568

683370,86

Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

6. ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК
Тҿзеклҽндерҥ
Урамнарны яктырту
Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен товарлар сатып алу, эшлҽр
башкару һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

05

790527,86

05

03

05
05

03
03

790527,86
9900078010
9900078010

200

486843,35
486843,35

05

03

9900078040

2015,21

Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

05

03

9900078040 200

2015,21

05

03

9900078050

301669,30

Шҽһҽр округларын һҽм
җирлеклҽрен тҿзеклҽндерҥ буенча
башка чаралар
Дҽҥлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары
ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

05

03

9900078050 200

301669,30

7. ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺҼМ СПОРТ

11

00

Массакҥлҽм спорт ҿлкҽсендҽ
физик культура һҽм спорт чаралары

11

02

9900012870

11

02

9900012870

14

03

9000025600

14

03

9900025600

Зиратларны карап тоту

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр һҽм
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
8. РФ субъектлары һҽм гомуми
характердагы муниципаль
берҽмлеклҽр бюджетларына башка
бюджетара трансфертлар
Тҿзелгҽн килешҥлҽр нигезендҽ
җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне
хҽл итҥ буенча вҽкалҽтлҽр ҿлешен
гамҽлгҽ ашыру ҿчен муниципаль
берҽмлеклҽр бюджетларына
тапшырыла торган бюджетара
трансфертлар
ЧЫГЫМНАРНЫҢ БАРЛЫГЫ:

0

0
200

0

700

500

700

3384492,28

Югары Кондрата авыл җирлеге Советының
2020 елның 30 декабрендҽге
6/1 номерлы карарына
4 нче кушымта
2020 елга Югары Кондрата авыл җирлеге бюджеты
чыгымнарының ведомство структурасы
Бюджет акчаларын
алучылар исеме
Югары Кондрата авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

Баш
Бҥлек Бҥлекчҽ
бҥлҥче
801

ГОМУМДҼҤЛҼТ
МҼСЬҼЛҼЛҼРЕ

801

01

00

981217,27

801

01

04

162824,48

801

01

04

9900002040

801

01

04

9900002040 100

0

01

04

9900002040 200

155824,74

01

04

9900002040 800

6999,74

1. Җирле
администрациялҽрнең
югары башкарма
органнары эшчҽнлеге
Ҥзҽк аппарат

Дҽҥлҽт (муниципаль)
органнары, казна
учреждениелҽре,
бюджеттан тыш дҽҥлҽт
фондлары белҽн идарҽ итҥ
органнары функциялҽрен
801
тҽэмин итҥ
максатларында
персоналга тҥлҽҥ
801
чыгымнары

Максатчан
статьясы

Чыгым
тҿре

Суммасы
(сум)
2553185,99

162824,48

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр
башкару һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ
Башка бюджет
ассигнованиелҽре
2. Башка гомумдҽҥлҽт
мҽсьҽлҽлҽре

801

01

13

818392,79

801

01

13

9900000000

818392,79

801

01

13

9910909203

8800

ПРОГРАММАЛЫ
БУЛМАГАН ЧЫГЫМНАР
ЮНҼЛЕШЛҼРЕ

Авыл җирлеклҽре
территориясендҽ янгын
куркынычсызлыгы
чараларын тормышка
ашыру
Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу,
эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ
Оешмалар милкенҽ салым
һҽм җир салымын тҥлҽҥ

801

01

13

9910909203

200

8800

801

01

13

9900002950

801

01

13

9900002950

801

01

13

9900029900

801

01

13

9900029900

100

537415,34

801

01

13

9900029900

200

212099,08

01

13

9900092350

01

13

9900092350 113

3060

01

13

9900092350 200

41218,37

15800

800

15800

749514,42

Башка бюджет
ассигнованиелҽре
Ведомство
буйсынуындагы
учреждениелҽр
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ

Дҽҥлҽт (муниципаль)
органнары, казна
801
учреждениелҽре,
бюджеттан тыш дҽҥлҽт
801
фондлары белҽн идарҽ итҥ
органнары функциялҽрен
тҽэмин итҥ
максатларында
персоналга тҥлҽҥ
чыгымнары
801
Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу,
эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ
Башка тҥлҽҥлҽр
Аерым вҽкалҽтлҽрне ҥтҽҥ
ҿчен законнар нигезендҽ
җҽлеп ителҽ торган
затларга, казна
учреждениелҽренең
хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ
фондыннан тыш, башка
тҥлҽҥлҽр

44278,37

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу,
эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ
3.МИЛЛИ ОБОРОНА

801

02

00

97370

Мобилизацион һҽм хҽрби
ҽзерлек
Программалы булмаган
чыгымнар юнҽлеше
Хҽрби комиссариатлар
булмаган территориялҽрдҽ
беренчел хҽрби исҽпкҽ
алуны
гамҽлгҽ ашыру
Дҽҥлҽт (муниципаль)
органнары, казна
учреждениелҽре,
бюджеттан тыш дҽҥлҽт
фондлары белҽн идарҽ итҥ
органнары функциялҽрен
тҽэмин итҥ
максатларында
персоналга тҥлҽҥ
чыгымнары
Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр
һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

801

02

03

97370

801
801

801

801

02
02

02

02

03
03

9900000000
9900051180

97370
97370

03

9900051180

100

89802

03

9900051180

200

7568

4. МИЛЛИ ИКЪТИСАД

801

04

00

683370,86

Юл хуҗалыгы

801

04

09

683370,86

Программалы булмаган
чыгымнар юнҽлеше

801

04

09

9900000000

683370,86

801

04

09

9900078020

683370,86

801

04

09

9900078020

Тҿзеклҽндерҥ
кысаларында шҽһҽр
округлары һҽм җирлеклҽре
чиклҽрендҽ автомобиль
юлларын һҽм инженерлык
корылмаларын тҿзҥ, карап
тоту һҽм ремонтлау

200

683370,86

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу,
эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ

5. ТОРАК-КОММУНАЛЬ
ХУҖАЛЫК
Тҿзеклҽндерҥ

801
801

05

03

Урамнарны яктырту

801

05

03

9900078010

486843,35

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр
башкару һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ

05

790527,86
790527,86

801

05

03

9900078010 200

486843,35

801

05

03

9900078040

2015,21

801

05

03

9900078040 200

2015,21

Дҽҥлҽт (муниципаль)
801
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр
һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
801

05

03

9900078050

301669,30

9900078050 200

301669,30

Зиратларны карап тоту

Шҽһҽр округларын һҽм
җирлеклҽрен тҿзеклҽндерҥ
буенча башка чаралар
Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу, эшлҽр
һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ

05

03

6. ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺҼМ
СПОРТ
Массакҥлҽм спорт
ҿлкҽсендҽ физик культура
һҽм спорт чаралары

801

11

00

0

801

11

02

9900012870

801

11

02

9900012870

801

14

03

900025600

0

200

0

Дҽҥлҽт (муниципаль)
ихтыяҗлары ҿчен
товарлар сатып алу,
эшлҽр һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ
7. РФ субъектлары һҽм
гомуми характердагы
муниципаль берҽмлеклҽр
бюджетларына башка
бюджетара трансфертлар

700

700
801

14

03

9900025600 500

Тҿзелгҽн килешҥлҽр
нигезендҽ җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне
хҽл итҥ буенча вҽкалҽтлҽр
ҿлешен гамҽлгҽ ашыру
ҿчен муниципаль
берҽмлеклҽр
бюджетларына тапшырыла
торган бюджетара
трансфертлар
Югары Кондрата авыл
җирлеге Советы
1.Россия Федерациясе
субъектының һҽм
муниципаль берҽмлекнең
югары вазыйфаи затының
эшлҽве
Муниципаль берҽмлек
башлыгы
Дҽҥлҽт (муниципаль)
органнары, казна
учреждениелҽре,
бюджеттан тыш дҽҥлҽт
фондлары белҽн идарҽ итҥ
органнары функциялҽрен
тҽэмин итҥ
максатларында

831306,29

804

01

02

831306,29

804

01

02

9900002030

831306,29

804

01

02

9900002030 100

831306,29

персоналга тҥлҽҥ
чыгымнары
ЧЫГЫМНАРНЫҢ
БАРЛЫГЫ:

3384492,28

