Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы
Булдырь авыл җирлеге Советы
Карар
№17/2

2021 елның 26 октябре
2020 елга һәм 2021-2022 еллар план чорына
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының
Булдырь авыл җирлеге бюджетына үзгәрешләр кертү турында

«2020 елга һәм 2021-2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районының Булдырь авыл җирлеге бюджетына
үзгәрешләр кертү турында» җирлек башлыгының докладын тыңлап фикер
алышканнан соң авыл җирлеге Советы
К А Р А Р Б И Р Ә:
1. Булдырь авыл җирлеге Советының «2021 елга һәм 2022-2023 елларның
план чорына Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының Булдырь
авыл җирлеге бюджеты турында» 2020 елның «17» декабрендәге 4/1 номерлы
карарының 1 статьясындагы 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
1.1. 2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын
расларга.
1. Җирлек бюджеты керемнәренең гомуми күләме 5 284 893,38 сум.
2. Җирлек бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 5 881 864,73 сум.
3. Җирлек бюджеты кытлыгының иң чик күләме 596 971,35 сум.
2. Булдырь авыл җирлеге Советының 2020 елның 17 декабрендәге 4/1
номерлы карарының «2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджеты кытлыгын
финанслау чыганаклары» 1 нче кушымтасын әлеге карарның 1 нче кушымтасы
нигезендә редакциядә бәян итәргә.
3. Булдырь авыл җирлеге Советының 2020 елның 17 декабрендәге 4/1
номерлы карарының «Булдырь авыл җирлеге бюджетының 2021 елга фаразланучы
керемнәре күләме» 2 нче кушымтасын әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә
редакциядә бәян итәргә.
4. Булдырь авыл җирлеге Советының 2020 елның 17 декабрендәге 4/1
номерлы карарының «2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын
классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, чыгымнар
төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 7 нче кушымтасын
әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә редакциядә бәян итәргә.
5. Булдырь авыл җирлеге Советының 2020 елның 17 декабрендәге 4/1
номерлы карарының «2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының
ведомство структурасы» 9 нчы кушымтасын әлеге карарның 4 нче кушымтасы
нигезендә редакциядә бәян итәргә.
6. Түләүсез керемнәр хисабына авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын
арттырырга:
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсен, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгым төре 200, 973 532,64 сум.
- «Россия Федерациясе субъектының һәм муниципаль берәмлекнең иң
югары вазыйфаи затының эшләве» 1 бүлек 02 бүлекчәсен, 9900002030 «Башка
түләүләр» максатчан статьясы, 100 чыгым төре, 87 586,00 сум күләмендә.
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсен, 9900092350
«Башка түләүләр» максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 4 300,00 сум
күләмендә.

- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» 4 бүлек 09 бүлекчәсен, «Төзекләндерү
кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләр чикләрендә автомобиль юлларын
һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм ремонтлау» 9900078020
максатчан статьясы, чыгым төре 200, 648 000 сум.
- «Коммуналь хуҗалык» 5 бүлек 2 бүлекчәсен, 990007505050 «Коммуналь
хуҗалык өлкәсендә чаралар» максатчан статьясы, 200 чыгымнар төре 264 638,14
сум.
- «Милли икътисад өлкәсендә башка мәсьәләләр» 4 бүлек 12 бүлекчәсен,
«Җир төзелеше һәм җирдән файдалану буенча чаралар» 1600173440 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 5 920,00 сум;
7. Авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын гражданнар үзара салым акчасына
162 000,00 сум күләмендә арттырырга кирәк, шул исәптән:
- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» 4 бүлек 09 бүлекчәсен, «Төзекләндерү
кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләр чикләрендә автомобиль юлларын
һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм ремонтлау» 9900078020
максатчан статьясы, чыгым төре 200, 152 000,00 сум күләмендә;
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсен, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгым төре 200, 10 000,00 сум күләмендә.
8. Авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын үз акчалары хисабына арттырырга:
- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» 4 бүлек 09 бүлекчәсен, «Төзекләндерү
кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләр чикләрендә автомобиль юлларын
һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм ремонтлау» 9900078020
максатчан статьясы, чыгым төре 200, 32 600 сум.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсен, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгым төре 200, 237 026,35 сум.
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсен, «Авыл
җирлекләре территориясендә янгын куркынычсызлыгы чараларын гамәлгә ашыру»
9910909203 максатчан статьясы, чыгым төре 200, 50 000 сум күләмендә.
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсен, 9900092350
«Башка түләүләр» максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 112 500,00 сум.
- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр эшчәнлеге»
01 бүлек 4 бүлекчәсен, 9900002040 «Үзәк аппарат» максатчан статьясы, чыгымнар
төре 100, 29 946,00 сум;
9. Бюджет ассигнованиеләрен күчерергә:
- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр эшчәнлеге» 1
бүлек 04 бүлекчәсеннән, 9900002040 «Үзәк аппарат» максатчан статьясы, 200
чыгым төре, 6 090,00 сум;
- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» 4 бүлек 09 бүлекчәсенә, «Төзекләндерү
кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләр чикләрендә автомобиль юлларын
һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм ремонтлау» 9900078020
максатчан статьясы, чыгым төре 200, 6 090,00 сум.
- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр эшчәнлеге» 1
бүлек 4 бүлекчәсеннән, 9900002040 «Үзәк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
төре, 1,61 сум;

- «Коммуналь хуҗалык» 5 бүлек 02 бүлекчәсенә, 9900075050 «Коммуналь
хуҗалык өлкәсендә чаралар» максатчан статьясы, чыгым төре 200, 1,02 сум
күләмендә.
- «Милли икътисад өлкәсендә башка мәсьәләләр» 4 бүлек 12 бүлекчәсенә,
«Җир төзелеше һәм җирдән файдалану буенча чаралар» 1600173440 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 0,59 сум;
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсеннән, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 6 050,00 сум күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсенә, «Урамнарны яктырту»
9900078010 максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 6 050,00 сум күләмендә.
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсеннән, «Ведомство
буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 9900029900 максатчан
статьясы, чыгым төре 200, 121,03 сум.
- «Коммуналь хуҗалык» 5 бүлек 02 бүлекчәсенә, 9900075050 «Коммуналь
хуҗалык өлкәсендә чаралар» максатчан статьясы, чыгым төре 200, 25,44 сум
күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсенә, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 95,59 сум күләмендә.
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсеннән, «Ведомство
буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 9900029900 максатчан
статьясы, чыгым төре 200, 4 209,00 сум күләмендә.
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсенә, 9900092350
«Башка түләүләр» максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 4 209,00 сум
күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсеннән, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 0,20 сум күләмендә.
- «Коммуналь хуҗалык» 5 бүлек 02 бүлекчәсенә, 9900075050 «Коммуналь
хуҗалык өлкәсендә чаралар» максатчан статьясы, чыгым төре 200, 0,20 сум
күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсеннән, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 2 469,43 сум күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсенә, «Урамнарны яктырту»
9900078010 максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 2 469,43 сум күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсеннән, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 505,93 сум күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсенә, «Урамнарны яктырту»
9900078010 максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 505,93 сум күләмендә.
- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органнары, җирле администрацияләр эшчәнлеге» 1
бүлек 4 бүлекчәсеннән, 9900002040 «Үзәк аппарат» максатчан статьясы, 200 чыгым
төре, 0,40 сум күләмендә;
- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 1 бүлек 13 бүлекчәсенә, 9900092350
«Башка түләүләр» максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 0,40 сум.

- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсеннән, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 0,20 сум күләмендә.
- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» 4 бүлек 09 бүлекчәсенә, «Төзекләндерү
кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләр чикләрендә автомобиль юлларын
һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм ремонтлау» 9900078020
максатчан статьясы, чыгым төре 200, 0,20 сум.
- «Массакүләм спорт» 11 бүлек 2 бүлекчәсеннән, «Массакүләм спорт
өлкәсендә физик культура һәм спорт чаралары» 3710112870 максатчан статьясы,
чыгымнар төре 200, 5 9231,70 сум күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсенә, «Урамнарны яктырту»
9900078010 максатчан статьясы, чыгымнар төре 200, 4 315,70 сум күләмендә.
- «Төзекләндерү» 5 бүлек 03 бүлекчәсенә, «Шәһәр округларын һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 9900078050 максатчан
статьясы, чыгымнар төре 200, 1 606,00 сум күләмендә.
10. Әлеге карарны авыл җирлеге халкы күпләп җыела торган урыннарда
стендларда, игъланнар такталарында һәм Булдырь авыл җирлегенең рәсми
сайтында элеп кую юлы белән игълан итәргә.
11. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Җирлек башлыгы

__________________

/Воляков Н.Н./

Булдырь авыл җирлеге Советының
2021 елның 26 октябрендәге
17/2 номерлы карарына
1 нче кушымта
2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджеты кытлыгын
финанслау чыганаклары

Бүлек
коды
801

Чыганаклар төркеме,
төркемчәсе, статьясы
һәм төре коды
01 00 00 00 00 0000 000

801

01 05 00 00 00 0000 000

801

01 05 02 01 00 0000 510

801

01 05 02 01 00 0000 610

Исеме

Сумма

Бюджет кытлыгын эчке
финанслау чыганаклары
Бюджет чараларын исәпкә алу
счетларында калган акчаларны
үзгәртү
Бюджет акчаларының башка
калдыкларын арттыру

596 971,35

Бюджет акчаларының башка
калдыкларын киметү

596 971,35

5 284 893,
38
5 881 864,
73

Булдырь авыл җирлеге Советының
2021 елның 26 октябрендәге
17/2 номерлы карарына
2 нче кушымта
2021 елга Чистай муниципаль районы Булдырь авыл җирлегенең
фаразланган керемнәре күләме
сум
Исеме
САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР
ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНӘР
Керем чыганагы булып салым агенты торган
керемнәрдән физик затлар кеременә салым,
аларга карата салымны исәпләү һәм түләү
Россия Федерациясе Салым кодексының 227,
227.1 һәм 228 статьялары нигезендә гамәлгә
ашырыла торган керемнәрдән тыш (түләү
суммасы (яңадан исәпләүләр, недоимка һәм
тиешле, шул исәптән гамәлдән чыгарылган
түләү буенча бурыч)
МИЛЕККӘ САЛЫМНАР
Физик затлар мөлкәтенә авыл җирлекләре
чикләрендә урнашкан салым салу объектларына
карата кулланыла торган ставкалар буенча
алына торган салым (түләү суммасы (яңадан
исәпләүләр, недоимка һәм тиешле, шул исәптән
гамәлдән чыгарылган түләү буенча бурыч)
Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир
салымы (түләү суммасы (яңадан исәпләүләр,
недоимка һәм тиешле, шул исәптән гамәлдән
чыгарылган түләү буенча бурыч)
Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган физик затлардан җир
салымы (түләү суммасы (яңадан исәпләү,
недоимка һәм тиешле түләү, шул исәптән
гамәлдән чыгарылган түләү буенча)
ДӘҮЛӘТ ПОШЛИНАСЫ
Җирле үзидарә органнарының Россия
Федерациясе закон актлары нигезендә
нотариаль гамәлләр кылуга вәкаләтле
вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль
гамәлләр кылган өчен дәүләт пошлинасы (түләү
суммасы)
ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕКТӘГЕ
МӨЛКӘТНЕ ФАЙДАЛАНУДАН КЕРЕМНӘР
Аренда түләве рәвешендә алына торган
керемнәр, шулай ук авыл җирлекләре

Керем коды

Сумма

1 00 00000 00
0000
1 01 00000 00
0000
1 01 02010 01
1000

1 958 800,00

1 06 00000 00
0000
1 06 01030 10
1000

1 480 500,00

1 06 06033 10
1000

884 700,00

1 06 06043 10
1000

446 400,00

1 08 00000 00
0000

1 000,00

1 08 04020 01
1000

1 000,00

1 11 00000 00
0000
1 11 05025 10
0000

12 300,00

302 000,00
302 000,00

149 400,00

12 300,00

милкендәге җирләр өчен (муниципаль бюджет
һәм автоном учреждениеләрнең җир
кишәрлекләреннән тыш) аренда шартнамәләре
төзү хокукын сатудан акчалар
ШТРАФЛАР, САНКЦИЯЛӘР, ЗЫЯННЫ КАПЛАУ

1 16 00000 00
0000

1 000,00

Муниципаль хокукый актларны бозган өчен
административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе
субъектлары
законнарында
билгеләнгән административ штрафлар

1 16 02020 02
0000

1 000,00

БАШКА САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР

1 17 00000 00
0000

162 000,00

Авыл җирлекләре бюджетларына
торган үзара салым акчалары

1 17 14030 10
0000

162 000,00

күчерелә

ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР
Муниципаль берәмлек бюджетларыннан бюджет
тәэмин ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре
бюджетларына дотацияләр
Җирле бюджетлардан авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр
Хәрби комиссариатлар булмаган
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны
гамәлгә ашыру өчен авыл җирлекләре
бюджетларына субвенцияләр
Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары
тарафыннан кабул ителгән карарлар
нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә
чыгымнарны компенсацияләү өчен авыл
җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган
бюджетара трансфертлар
КЕРЕМНӘРНЕҢ БАРЛЫГЫ

2 00 00000 00
0000

3 326 093,38
1 207 700,00

2 02 16001 10
0000
2 02 29900 10
0000

1 230 795,14

2 02 35118 10
0000

100 000,00

2 02 45160 10
0000

787 598,24

5 284 893,38

Булдырь авыл җирлеге Советының
2021 елның 26 октябрендәге
17/2 номерлы карарына
3 нче кушымта
2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын классификацияләү
бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, чыгымнар төрләре төркемнәре
буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү
Бюджет акчаларын алучылар
Бүлек Бүлекчә Максатчан
исеме
статьясы
ГОМУМДӘҮЛӘТ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ
01
00
1. Россия Федерациясе
субъектының һәм муниципаль
01
02
берәмлекнең югары вазыйфаи
затының эшләве
01
02
9900002030
Муниципаль берәмлек башлыгы
Дәүләт (муниципаль)
органнары, казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт фондлары
белән идарә итү органнары
01
02
9900002030
функцияләрен тәэмин итү
максатларында персоналга түләү
чыгымнары
2. Россия Федерациясе Хөкүмәте,
01
04
Россия Федерациясе субъектлары
дәүләт хакимиятенең югары
башкарма органнары, җирле
администрация эшчәнлеге
Үзәк аппарат
01
04
9900002040
Дәүләт (муниципаль)
01
04
9900002040
органнары, казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт фондлары
белән идарә итү органнары
функцияләрен тәэмин итү
максатларында персоналга түләү
01
04
9900002040
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль)
01
04
9900002040
ихтыяҗлары өчен товарлар сатып
алу, эшләр башкару һәм хезмәтләр
күрсәтү
Башка бюджет
ассигнованиеләре
3. Башка гомумдәүләт
01
13
мәсьәләләре
Авыл җирлеге территориясендә
янгын
куркынычсызлыгы
чараларын тормышка ашыру
01
13
9910909203
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
01
13
9910909203
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
01
13
9900002950
Оешмалар милкенә салым һәм җир
салымын түләү

01

13

9900002950

Чыгым
төре

Суммасы
(сум)
2 042 110,56
561 501,00

561 501,00

100

561 501,00

547 000,19

100

547 000,19
387 446,00

200

148 354,19

800

11 200,00

933 609,37

55 000,00
200

55 000,00
283 100,00

800

283 100,00

Башка
бюджет
ассигнованиеләре
Ведомство
буйсынуындагы
учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин
итү
Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан
тыш дәүләт фондлары белән идарә
итү органнары функцияләрен
тәэмин итү максатларында
персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
Башка түләүләр
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
4.Мобилизацион һәм хәрби әзерлек
Федераль
бюджет
акчалары
исәбеннән хәрби комиссариатлар
булмаган
территорияләрдә
беренчел хәрби исәпкә алуны
гамәлгә ашыру
Дәүләт (муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре, бюджеттан
тыш дәүләт фондлары белән идарә
итү органнары функцияләрен
тәэмин итү максатларында
персоналга түләү чыгымнары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
5. Национальная экономика
Юл хуҗалыгы
Төзекләндерү кысаларында шәһәр
округлары һәм җирлекләре
чикләрендә автомобиль юлларын
һәм инженерлык корылмаларын
төзү, карап тоту һәм ремонтлау
Дәүләт(муниципаль) ихтыяҗлары
өчен товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү
6. Милли икътисад өлкәсендә
башка мәсьәләләр
Җир төзелеше һәм җирдән
файдалану буенча чаралар
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен товарлар сатып алу, эшләр
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү

01

13

9900029900

438 969,97

01

13

9900029900

100

206 000,00

01

13

9900029900

200

232 969,97

01

13

9900092350

01

13

9900092350

156 539,40
200

156 539,40

100 000,00
02

03
9900051180

02

03

02

03

02

03

04

09

04

09

04

09

04

12

04
04

12
12

100 000,00

9900051180

100

89 700,00

9900051180

200

10 300,00

1 059 880,80
9900078020

9900078020

1 059 880,80

200

1 059 880,80

15 920,59

1600173440
1600173440

200

15 920,59
15 920,59

7.КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫК
Коммуналь хуҗалык өлкәсендә
чаралар (яңадан бәяләү, регистр
алып бару)
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
8. Төзекләндерү
Урамнарны яктырту
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
Күмү урыннарын оештыру һәм
карап тоту
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
Шәһәр
округларын
һәм
җирлекләрен төзекләндерү буенча
башка чаралар
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
9.Физик культура һәм спорт
Массакүләм спорт өлкәсендә физик
культура һәм спорт чаралары
Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары
өчен
товарлар сатып алу, эшләр һәм
хезмәтләр күрсәтү
10. Тискәре трансфертлар
Төзелгән килешүләр нигезендә
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне
хәл итү буенча вәкаләтләр өлешен
гамәлгә ашыру өчен муниципаль
берәмлекләр
бюджетларына
тапшырыла
торган
бюджетара
трансфертлар
Башка бюджетара трансфертлар
ЧЫГЫМНАРНЫҢ БАРЛЫГЫ:

05
05

02
02

9900075050

05

02

9900075050

05
05

03
03

9900078010

05

03

9900078010

05

03

9900078040

05

03

9900078040

05

03

9900078050

05

03

9900078050

11

00

11

02

3710112870

11

02

3710112870

14
14

03
03

9900025600

14

03

9900025600

265 565,68
265 565,68

200

265 565,68

2 324 745,60
824 001,00
200

824 001,00
5 416,05

200

5 416,05
1 495 328,55

200

1 495 328,55

59 941,50
59 941,50
200

59 941,50

13 700,00
13 700,00

540

13 700,00

5 881 864,73

Булдырь авыл җирлеге Советының
2021 елның 26 октябрендәге
17/2 номерлы карарына
4 нче кушымта
2021 елга Булдырь авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының
ведомство структурасы
Бюджет акчаларын
алучылар исеме
Булдырь авыл җирлеге
Башкарма комитеты
ГОМУМДӘҮЛӘТ
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ
1. Россия Федерациясе
Хөкүмәте, Россия
Федерациясе
субъектлары дәүләт
хакимиятенең югары
башкарма органнары,
җирле администрация
эшчәнлеге
Үзәк аппарат
Дәүләт
(муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә
итү органнары
функцияләрен тәэмин итү
максатларында
персоналга түләү
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү
Башка бюджет
ассигнованиеләре
2. Башка гомумдәүләт
мәсьәләләре
Авыл
җирлеге
территориясендә
янгын
куркынычсызлыгы
чараларын
тормышка
ашыру
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү

Баш
Бүлек Бүлекчә
бүлүче
801

Максатчан
статьясы

Чыгым
төре

Суммасы
(сум)
5 320 363,73

801

01

00

1 480 609,56

801

01

04

547 000,19

801
801

01
01

04
04

9900002040
9900002040

100

547 000,19
387 446,00

801

01

04

9900002040

200

148 354,19

801

01

04

9900002040

800

11 200,00

801

01

13

801

01

13

9910909203

801

01

13

9910909203

801

01

13

9900002950

801

01

13

9900002950

801

01

13

9900029900

933 609,37

55 000,00
200

55 000,00
283 100,00

800

283 100,00
438 969,97

Оешмалар
милкенә
салым һәм җир салымын
түләү
Башка
бюджет
ассигнованиеләре
Ведомство
буйсынуындагы
учреждениеләр
эшчәнлеген тәэмин итү
Дәүләт (муниципаль)
органнары, казна
учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә
итү органнары
функцияләрен тәэмин итү
максатларында
персоналга түләү
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
Башка түләүләр
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
3.Мобилизацион
һәм
хәрби әзерлек
Федераль
бюджет
акчалары
исәбеннән
хәрби
комиссариатлар
булмаган
территорияләрдә
беренчел хәрби исәпкә
алуны гамәлгә ашыру
Дәүләт (муниципаль)
органнары, казна
учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә
итү органнары
функцияләрен тәэмин итү
максатларында
персоналга түләү
чыгымнары
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү

801

01

13

9900029900

100

206 000,00

801

01

13

9900029900

200

232 969,97

801

01

13

9900092350

801

01

13

9900092350

156 539,40
200

03

801

02

801

02

801

02

801

02

156 539,40

100 000,00

03

9900051180

100 000,00

03

9900051180

100

89 700,00

03

9900051180

200

10 300,00

4. МИЛЛИ ИКЪТИСАД
Юл хуҗалыгы
Төзекләндерү
кысаларында шәһәр
округлары һәм
җирлекләре чикләрендә
автомобиль юлларын һәм
инженерлык
корылмаларын төзү,
карап тоту һәм ремонтлау
Дәүләт(муниципаль)
ихтыяҗлары
өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр
башкару
һәм
хезмәтләр күрсәтү
5. Милли икътисад
өлкәсендә башка
мәсьәләләр
Җир төзелеше һәм
җирдән файдалану
буенча чаралар
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу,
эшләр башкару һәм
хезмәтләр күрсәтү
6.КОММУНАЛЬ
ХУҖАЛЫК
Коммуналь хуҗалык
өлкәсендә чаралар
(яңадан бәяләү, регистр
алып бару)
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар сатып алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
7. Төзекләндерү
Урамнарны яктырту
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
Күмү
урыннарын
оештыру һәм карап тоту
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
Шәһәр округларын
һәм
җирлекләрен
төзекләндерү
буенча
башка чаралар
Дәүләт (муниципаль)

09

801

04

801

04

1 059 880,80

09

9900078020

09

9900078020

801

04

801

04

00

801

04

12

1600173440

801

04

12

1600173440

801
801

05
05

02
02

9900075050

801

05

02

9900075050

801
801

05
05

03
03

9900078010

801

05

03

9900078010

801

05

03

9900078040

801

05

03

9900078040

801

05

03

9900078050

801

05

03

9900078050

1 059 880,80

200

1 059 880,80

15 920,59
15 920,59
200

15 920,59

265 565,68
265 565,68
200

265 565,68

2 324 745,60
824 001,00
200

824 001,00
5 416,05

200

5 416,05
1 495 328,55

200

1 495 328,55

ихтыяҗлары өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
8.Физик культура һәм
спорт
Массакүләм
спорт
өлкәсендә
физик
культура
һәм
спорт
чаралары
Дәүләт (муниципаль)
ихтыяҗлары өчен
товарлар
сатып
алу,
эшләр һәм хезмәтләр
күрсәтү
9. Тискәре трансфертлар
Төзелгән
килешүләр
нигезендә
җирле
әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү
буенча
вәкаләтләр
өлешен гамәлгә ашыру
өчен
муниципаль
берәмлекләр
бюджетларына
тапшырыла
торган
бюджетара трансфертлар
Башка
бюджетара
трансфертлар
Булдырь авыл җирлеге
Советы
1. Россия Федерациясе
субъектының һәм
муниципаль берәмлекнең
югары вазыйфаи затының
эшләве
Муниципаль
берәмлек
башлыгы
Дәүләт
(муниципаль) органнары,
казна учреждениеләре,
бюджеттан тыш дәүләт
фондлары белән идарә
итү органнары
функцияләрен тәэмин итү
максатларында
персоналга түләү
чыгымнары
ЧЫГЫМНАРНЫҢ
БАРЛЫГЫ:

801

11

00

59 941,50

801

11

02

3710112870

801

11

02

3710112870

801
801

14
14

03
03

9900025600

801

14

03

9900025600

59 941,50
200

59 941,50

13 700,00
13 700,00

540

804

13 700,00

561 501,00

804

01

02

561 501,00

804

01

02

9900002030

804

01

02

9900002030

561 501,00

100

561 501,00

5 881 864,73

