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РЕШЕНИЕ
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с.Бехтерево

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
БЕХТЕРЕВО АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

КАРАР
«10» ноября 2021 года

Карар проекты буенча җәмәгать тыңлауларын билгеләү турында
"2022 елга Татарстан Республикасының Элабуга муниципаль районының
Бехтеревский авыл торак пункты бюджетына һәм 2023 һәм 2024 елларга
планлаштыру чорына."
"Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында" Федераль Закон таләпләренә туры китереп, Бехтеревский авыл җирлеген
Муниципаль формалаштыру Уставы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Совет
Советы. Бехтеревский авыл җирлеге
Карар:
Бехтеревский авыл җирлеге Советы карары проектын кабул итегез "Беренче укуда
Татарстан Республикасының Элабуга муниципаль районының Бехтеревский авыл
торак пункты бюджеты һәм 2023 һәм 2024 елларның планлаштыру чоры".
1. Бехтеревский авыл җирлеге Советы карары проектын җәмәгать тыңлауларына
җибәрегез "2022 елга Бехтеревский авыл җирлеге бюджеты һәм 2023 һәм 2024
планлаштыру чорлары турында".
2. Махсус җиһазландырылган мәгълүмат трибуналарында һәм Бехтеревский
авыл җирлегенең рәсми сайтында бастырып бастырыгыз:
- Бехтеревский авыл җирлеге Советы карарының "2022 елга Бехтеревский авыл
җирлеге бюджеты һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чорлары турында" 1 нче
кушымта нигезендә;
- Бехтеревский авыл җирлеге Советы карары проектында гражданнарның
тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе "2022 елга большеловский авыл җирлеге
бюджеты һәм 2023 һәм 2024 елларның планлаштыру чоры" һәм анда
гражданнарның катнашуы. 2 нче кушымта нигезендә фикер алышу.
3. 2021 елның 25 ноябрендә "Бехтеревский авыл торак пункты бюджеты һәм 2023
һәм 2024 планлаштыру чорлары турында" карар проекты буенча җәмәгать
тыңлаулары үткәрү: Бехтеревский авыл Мәдәният Йортында адрес буенча:
Бехтерево, ст. . Гусева, 10
4. Бехтеревский авыл җирлегенең Башкарма комитеты, җәмәгать тыңлауларын
әзерләү һәм үткәрү комиссиясе белән берлектә, җәмәгать тыңлауларын үткәрүне,
күрсәтелгән карар проектында гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итү һәм
теркәлүне тәэмин итә.
Председатель
Н.В.Кусаев

Приложение 1

к решению Совета
Бехтеревского сельского поселения
от «10» ноября 2021г. № 43

Проект
СОВЕТ БЕХТЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ ____

«___»___________2021 года

Бехтеревский авыл җирлеге бюджеты турында
Татарстан Республикасының Элабуга Муниципаль округы
2022 һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чоры өчен
Татарстан Республикасының Элабуга муниципаль районының Бехтеревский
авыл җирлеген муниципаль формалаштыру Уставы һәм "Бехтеревский авыл
җирлегендә бюджет процессы турында" Регламенты нигезендә, Бехтеревский авыл
җирлеге Советы.
Карар:
1 статья.
1. Татарстан Республикасының Елабуга муниципаль районының Бехтеревский
авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын раслау (алга таба - Бистә
бюджеты):
1) Бистәнең бюджет керемнәренең фаразланган гомуми күләме 3 768,7 мең
сум;
2) Бистәнең бюджет чыгымнарының гомуми күләме 3,768,7 мең сум;
3) Нуль бәясе белән Бистәнең бюджет дефициты.
2. 2023 һәм 2024 елларга исәп-хисап бюджетының төп үзенчәлекләрен раслау:
1) 2023 елга торак пунктның фаразланган гомуми керемнәре 3,799,6 мең сум,
2024 ел өчен 3,841,7 мең сум күләмендә;
2) 2023 елга исәп-хисап бюджетының гомуми чыгымнары 3,799,6 мең сум, шул
исәптән 92,3 мең сум күләмендә шартлы рәвештә расланган чыгымнар, һәм 2024 ел
өчен 3,841,7 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар. 186,5 мең
сум;
3) 2023-2024 елларга торак пунктның бюджет дефициты.

3. 2022 елга һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чорына исәпләнгән бюджет
дефицитын финанслау чыганакларын раслау, бу карарның 1 нче кушымтасы
нигезендә.
2 статья.
1. 2023 елның 1 гыйнварына бистәнең муниципаль эчке бурычының югары
чиге нульгә тигез, шул исәптән Бистәнең муниципаль эчке бурычының югары
чиген валютада раслау. нуль бәясе булган Россия Федерациясе.
2. 2024 елның 1 гыйнварына торак пунктның муниципаль эчке бурычының
югары чиге нульгә тигез булырга, шул исәптән торак пунктның муниципаль
гарантиясе нигезендә торак пунктның эчке бурычының югары чиген дә расларга.
нуль кыйммәте белән Россия Федерациясе валютасы.
3. 2025 елның 1 гыйнварына бистәнең муниципаль эчке бурычының югары
чиге нульгә тигез, шул исәптән Бистәнең муниципаль эчке бурычының югары
чиген валютада раслау өчен; нуль бәясе булган Россия Федерациясе.
3 статья.
Бистә бюджетында 2022 елга һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чорына
исәпләнгән керемнәрнең фаразланган күләмнәрен исәпкә алырга, бу Карарның 2
нче кушымтасы нигезендә.

4 статья.
1. Бу карарның 3 нче кушымтасы нигезендә 2022 елга һәм 2023 һәм 2024
планлаштыру чорына исәп-хисап бюджет чыгымнарының ведомство структурасын
раслау.
2. Бюджет бюджетын бүлеп бирүне бүлекләр, бүлекләр, максатчан әйберләр
(муниципаль программалар һәм эшчәнлек өлкәләре) буенча бүлүне раслау, 2022
елга бюджет чыгымнарын классификацияләү һәм планлаштыру чоры өчен
чыгымнар төркемнәре. бу карарның 4 нче кушымтасы нигезендә 2023 һәм 2024 нче
еллар.
3. Бюджет бюджетын бүлеп бирүне максатчан әйберләр (муниципаль
программалар һәм эшчәнлек өлкәләре), чыгымнар төркемнәре, бүлекләр, 2022 елга
бюджет чыгымнары классификациясе бүлекчәләре һәм планлаштыру чоры белән
бүлүне хуплау. бу карарның 5 нче кушымтасы нигезендә 2023 һәм 2024 нче еллар.
4. 2022 елга 0 000 сум, 2023 елга 0 мең сум, 2024 елга 0 мең сум күләмендә
дәүләт көйләү йөкләмәләрен үтәү өчен бюджет бүлеп бирүнең гомуми күләмен
раслау.
5 статья.

1. 2022 елда һәм 2023 һәм планлаштыру чоры өчен Татарстан Республикасы
Бюджет кодексының 4410 статьясы нигезендә торак пунктлар бюджетыннан
Татарстан Республикасы бюджетына күчерелә торган бюджетара субсидияләр
күләмен раслау. Бу карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә 2024.
6 статья
Килешелгән килешүләр нигезендә җирле әһәмияткә ия булган
проблемаларны чишү вәкаләтләренең бер өлешен башкару өчен торак пункт
бюджетыннан Елабуга муниципаль район бюджетына күчерелгән бюджетара
трансфертлар күләмен раслау:
2022 елга 1400,0 мең сум күләмендә;
2023 елга 1400,0 мең сум күләмендә;
2024 елга 1400,0 мең сум күләмендә.
7 статья.
Бистә бюджетын исәпкә алу өчен, бюджет тәэмин ителешен тигезләү өчен
субсидия:
- 2022 елга 48,9 мең сум күләмендә,
- 2023 елга 44,0 мең сум күләмендә,
- 2024 елга 47,1 мең сум күләмендә.
8 статья.
Бистә бюджетында хәрби комиссариатларның структур берәмлекләре
булмаган территорияләрдә җирле үзидарә органнары тарафыннан беренчел хәрби
теркәлү буенча Россия Федерациясенең вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен
субвенция:
- 2022 елга 103,8 мең сум күләмендә,
- 2023 елга 107,3 мең сум күләмендә,
- 2024 ел өчен 111,2 мең сум.
9 статья.
Татарстан Республикасының Елабуга муниципаль районының Бехтеревский
авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары 2022 елда һәм 2023 һәм 2024
планлаштыру чорында карар кабул итәргә хокуклы түгел, бу муниципаль
хезмәткәрләр саны артуына китерә. җирле үзидарә органнары һәм муниципаль
дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләре буларак.
10 статья.
Елабуга өлкәсенең Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгының
Казначылык департаментының һәм Елабуга шәһәренең территориаль бүлеге
төзелгән килешүләр нигезендә Бехтеревский авыл җирлеге бюджетын үтәү өчен
аерым функцияләр башкара.

11 статья.
Елабуга муниципаль районының Бехтеревский авыл җирлеге Башкарма
комитеты исеменнән төзелгән муниципаль контрактларны түләү өчен
кулланылмаган бюджет бүлеп бирү балансыннан артмаган суммада 2022 елның 1
гыйнварына Бистә бюджеты балансы. Татарстан Республикасы товарлар белән
тәэмин итү, эш башкару, 2021 елда түләнгән бу муниципаль контрактлар
шартлары буенча хезмәт күрсәтү өчен, 2022-нче елда башкарма хакимият
органнары булган очракта, бу максатларга тиешле бюджет бүлеп бирүне
арттыруга юнәлтелгән. Бехтеревский авыл җирлеге комитеты тиешле карар кабул
итә.
12 статья.
Бу Карар 2022 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм массакүләм
мәгълүмат чараларында рәсми бастырылырга тиеш.

Председатель

Н.В. Кусаев

Приложение № 2

к решению Совета
Бехтеревского сельского поселения
от «10 » ноября 2021г. № 43

Заказ
карар проектына гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алып
"Бехтеревский авыл җирлеге бюджеты турында
Татарстан Республикасының Элабуга Муниципаль округы
2022 һәм планлаштыру чоры өчен 2023 һәм 2024 "
һәм фикер алышуда гражданнарның катнашуы
"Бехтеревский авыл җирлеге бюджеты турында" карар проектына тәкъдимнәр
2022 елга һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чорына Татарстан Республикасының
Элабуга муниципаль округы адресы буенча Бехтеревский авыл җирлеге Советына
җибәрелә. Бехтерево, ст. Гусева, 8, яки 8 (85557) 7-67-10 факслары буенча, өстәмә
үрнәк буенча төзәтмәләр таблицасы формасында::
№
п/п

1.

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение

№
Рекомендации

Предложения
и рекомендации экспертов,
дата их
внесения

Предложение
внесено
(поддержано)

Формулировка
вопроса

1.1.

Текст
рекомендации
предложения

Ф.И.О.
эксперта
(название
организации)

Итоги
рассмотрения
вопроса

1. Тәкъдимнәр эш көннәрендә иртәнге 8дән кичке 5кә кадәр, 23/23/2021 кадәр кабул
ителә.
2. Сөйләшү хокукы булган җәмәгать тыңлауларында катнашу өчен гаризалар
адреска бирелә: Татарстан Республикасы, Бехтерево авылы, Гусева ур., 8, шәхсән
яки почта аша ("Халык тыңлаулары" конвертында). 8 (85557) 7-67-10 факс буенча.
Заявкалар эш көннәрендә иртәнге 8дән кичке 5кә кадәр, җәмәгать тыңлаулары
көненә ике көннән дә соңга калмыйча кабул ителә.
4. Гражданнарның тәкъдимнәре Бехтеревский авыл җирлеге Башкарма комитеты
хезмәткәрләре тарафыннан теркәлгән һәм җәмәгать тыңлауларын әзерләү һәм
үткәрү комиссиясенә карау өчен җибәрелә.

