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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Карадуган авыл
җирлегенең бюджет керемнәренең баш администраторлары
исемлеген раслау турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1601 мәтдасындагы
З23 пунктының
өченче абзацы нигезендә Карадуган авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР
БИРӘ:
1.Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Карадуган авыл җирлеге
бюджеты керемнәренең баш администраторлары исемлеген расларга.
2. Әлеге карар Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Карадуган
авыл җирлегенең 2022 елга һәм 2023, 2024 елларның планлы чорына бюджетын
төзегәндә һәм үтәгәндә барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата
кулланырга.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга һәм Балтач муниципаль районының рәсми
сайтында Интернет-телекоммуникация чел.тәрендә урнаштырырга
уу& Р

Авыл җирлеге башлыгы:

районы

* *-

Ш.В.Низамиев

Карадуган авыл
җирлеге башкарма комитетының
6 декабрь №28 карарына
кушымта

Балтач муниципаль районының Карадуган авыл җирлегенең бюджет керемнәренең
баш администраторлары исемлеге
Бюджет классификациясе коды
кере
мнәр
нең
баш
адми
нистр
атор
ы
097

Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль
районы бюджеты
керемнәренең төр
(подвид) коды исеме

Балтач муниципаль районы бюджеты
керемнәренең баш администраторы исеме /
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы бюджеты керемнәренең төр (подвид) коды
исеме

Балтач муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы

097

1 11 01050 10 0000 120

Хуҗалык ширкәтләренең һәм ширкәтләренең
устав (җыелма) капиталларына туры килә торган
керем яисә авыл җирлекләренә караган акцияләр
буенча дивидендлар рәвешендә керемнәр

097

1 11 02085 10 0000 120

Авыл җирлекләре милкендә булган акцияләр сату
буенча аукционнар үткәрү барышында
аккумуляцияләнә торган суммалар урнаштырудан
керемнәр

097

1 11 05025 10 0000 120

Аренда түләве рәвешендә алына торган
керемнәр, шулай ук авыл җирлекләре милкендә
булган җирләр өчен аренда шартнамәләрен
төзүгә хокук сатудан алынган акчалар
(муниципаль бюджет һәм Автоном
учреждениеләрнең җир кишәрлекләреннән тыш)

097

1 11 05026 10 0000 120

Федераль милектә булган һәм идарә итү һәм эш
йөртү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру Россия
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте
органнарына тапшырылган авыл җирлекләре
чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре өчен
аренда түләве рәвешендә алына торган
керемнәр, шулай ук күрсәтелгән җир
кишәрлекләрен арендалау шартнамәләрен төзү
хокукын сатудан акчалар

097

1 11 05027 10 0000 120

Авыл җирлекләре милкендәге гомуми
файдаланудагы җирле әһәмияттәге автомобиль
юлларының бүленгән полосасында урнашкан җир
кишәрлекләре өчен аренда түләве рәвешендә
алына торган керемнәр

097

1 11 05035 10 0000 120

Авыл җирлекләренең идарә органнары һәм алар
төзегән учреждениеләр оператив идарәсендәге
мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм автоном
учреждениеләр мөлкәтеннән тыш) арендага
тапшырудан керемнәр

097

1 11 07015 10 0000 120

Авыл җирлекләре төзегән муниципаль унитар
предприятиеләрнең салымнар түләгәннән һәм
башка мәҗбүри түләүләреннән соң калган табыш
өлешен күчерүдән керемнәр

097

1 11 08050 10 0000 120

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш) залогка,
ышанычлы идарәгә тапшырудан алына торган

097

1 11 09045 10 0000 120

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәттән
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
файдаланудан башка керемнәр

097

1 13 01995 10 0000 130

Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын
алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр (эшләр)
күрсәтүдән башка керемнәр

097

1 13 02065 10 0000 130

Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә
бәйле рәвештә тотылган чыгымнарны каплау
тәртибендә керә торган керемнәр

097

1 13 02995 10 0000 130

Авыл җирлекләре бюджетлары чыгымнарын
компенсацияләүдән башка керемнәр

097

1 14 01050 10 0000 410

Авыл җирлекләре милкендәге фатирларны
сатудан керемнәр

097

1 14 02050 10 0000 410

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном
учреждениеләрнең күчемле мөлкәтеннән, шулай
ук муниципаль унитар предприятиеләр, шул
исәптән казна предприятиеләре мөлкәтеннән
тыш) реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән

мөлкәт буенча төп чараларны гамәлгә ашыру
өлешендә
097

1 14 02050 10 0000 440

Авыл җирлекләре милкендәге мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча матди запасларны реализацияләү
өлешендә

097

1 14 02052 10 0000 410

Авыл җирлекләренең идарә органнары
карамагындагы учреждениеләрнең оператив
идарәсендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш)
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә

097

1 14 02052 10 0000 440

Авыл җирлекләренең идарә органнары
карамагындагы учреждениеләрнең оператив
идарәсендәге мөлкәтне (муниципаль бюджет һәм
автоном учреждениеләр мөлкәтеннән тыш)
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча

097

1 14 02053 10 0000 410

Авыл җирлекләре милкендәге башка мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча төп чараларны гамәлгә ашыру өлешендә

097

1 14 02053 10 0000 440

Авыл җирлекләре милкендәге башка мөлкәтне
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
мөлкәтеннән, шулай ук муниципаль унитар
предприятиеләр, шул исәптән казна
предприятиеләре мөлкәтеннән тыш)
реализацияләүдән керемнәр, күрсәтелгән мөлкәт
буенча матди запасларны гамәлгә ашыру
өлешендә

097

1 14 03050 10 0000 410

Авыл җирлекләре керемнәренә караган
конфискацияләнгән һәм башка мөлкәт
күрсәтмәсеннән һәм реализацияләүдән акчалар
(күрсәтелгән мөлкәт буенча төп чараларны
гамәлгә ашыру өлешендә)

097

1 14 03050 10 0000 440

Авыл җирлекләре керемнәренә караган

конфискацияләнгән һәм башка мөлкәт
күрсәтмәсеннән һәм реализацияләүдән акчалар
(күрсәтелгән мөлкәт буенча матди запасларны
гамәлгә ашыру өлешендә)
097

1 14 04050 10 0000 420

Авыл җирлекләре милкендәге матди булмаган
активларны сатудан керемнәр

097

1 14 06025 10 0000 430

Авыл җирлекләре милкендәге җир кишәрлекләрен
(муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр
җир кишәрлекләреннән тыш) сатудан керемнәр

097

1 17 01050 10 0000 180

Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган
ачыкланмаган кертемнәр

097

1 17 02020 10 0000 180

Авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан
авыл хуҗалыгы җирләрен тартып алуга бәйле
рәвештә авыл хуҗалыгы җитештерүе
югалтуларын каплау (2008 елның 1 гыйнварына
кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр буенча)

182

182

182

182

182

Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе

1 01 02010 01 0000 110

Салым исәпләү һәм түләү Россия Федерациясе
Салым
кодексының
227,
227.1
һәм
228
статьялары нигезендә гамәлгә ашырыла торган
керемнәрдән тыш, чыганагы салым агенты булган
керемнәрдән физик затлар керемнәренә салым

1 01 02020 01 0000 110

Россия Федерациясе Салым кодексының 227
статьясы нигезендә индивидуаль эшкуарлар,
хосусый
практика
белән
шөгыльләнүче
нотариуслар, адвокат кабинетларын гамәлгә
куйган адвокатлар һәм хосусый практика белән
шөгыльләнүче башка затлар буларак теркәлгән
физик затлар эшчәнлеген гамәлгә ашырудан
алынган керемнәрдән физик затлар керемнәренә
салым

1 01 02030 01 0000 110

Россия Федерациясе Салым кодексының 228
статьясы
нигезендә
физик
затлар
алган
керемнәрдән физик затлар керемнәренә салым

1 01 02080 01 0000 110

Физик затлар кеременә салым суммасы 650 000
сумнан артып киткән, салым базасының бер
өлешенә караган, 5 000 000 сумнан артып киткән
(контрольдә тотыла торган чит ил компаниясе
табышыннан физик затлар кеременә салымнан,
шул исәптән контрольдә тотыла торган чит ил
компаниясенең
фиксацияләнгән
табышыннан

тыш) физик затлар кеременә салым
1 05 03010 01 0000 110

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы

1 06 01030 10 0000 110

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан салым
салу объектларына карата кулланыла торган
ставкалар буенча алына торган физик затлар
мөлкәтенә салым

182

1 06 06033 10 0000 110

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия булган оешмалардан җир салымы
(тиешле түләү, шул исәптән юкка чыгару буенча
яңадан
исәпләүләр,
недоимка
һәм
бурыч)
суммасы)

182

1 06 06043 10 0000 110

Авыл җирлекләре чикләрендә урнашкан җир
кишәрлегенә ия физик затлардан җир салымы

1 09 04053 10 1000 110

Авыл җирлекләре территорияләрендә туплана
торган җир салымы (2006 елның 1 гыйнварына
кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр буенча),
тиешле түләү буенча, шул исәптән бетерелгән
түләү буенча яңадан исәпләүләр, недоимка һәм
бурыч суммасы)

1 16 10123 01 0101 140

2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән
бурычларны каплау исәбенә керә торган акчалата
түләтүләрдән (штрафлардан) керемнәр, алар
2019 елда гамәлдә булган нормативлар буенча
муниципаль берәмлек бюджетына күчерелергә
тиеш (муниципаль юл фондын төзүгә җибәрелә
торган керемнәрдән тыш, авыл җирлекләре
бюджетлары керемнәре, шулай ук, муниципаль
берәмлекнең финанс органы бурычны аерым
исәпкә алу турында карар кабул иткән очракта,
башка түләүләр)

182

182

182

182

995

Балтач муниципаль районының финанс-бюджет палатасы

995

1 08 04020 01 1000 110

нотариаль гамәлләр кылуга Россия
Федерациясенең законнар актлары нигезендә
вәкаләтле җирле үзидарә органнарының вазыйфаи
затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр кылган
өчен дәүләт пошлинасы

995

1 11 02033 10 0000 120

Авыл җирлекләре бюджетларының вакытлыча
тотылмый торган акчаларын урнаштырудан
керемнәр

995

1 11 03050 10 0000 120

Авыл җирлекләре бюджетларының вакытлыча
тотылмый торган акчаларын урнаштырудан

керемнәр
995

1 13 01995 10 0000 130

Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын
алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр (эшләр)
күрсәтүдән башка керемнәр

995

1 13 02065 10 0000 130

Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә
бәйле рәвештә тотылган чыгымнарны каплау
тәртибендә керә торган керемнәр

995

1 13 02995 10 0000 130

Авыл җирлекләре бюджетлары чыгымнарын
компенсацияләүдән башка керемнәр

995

1 16 01154 01 0000 140

Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе кодексының 15 бүлегендә
билгеләнгән административ штрафлар муниципаль
контроль органнарының вазыйфаи затлары
тарафыннан ачыкланган финанс, салымнар һәм
җыемнар, иминият, кыйммәтле кәгазьләр базары
өлкәсендә (Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 46 статьясындагы 6 пунктында
күрсәтелгән штрафлардан тыш) административ
хокук бозулар

995

1 16 10061 10 0000 140

Авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль
казна учреждениесе) белән төзелгән зыянны
каплау максатларында (муниципаль юл фонды
акчалары исәбеннән финанслана торган
муниципаль контракттан тыш) түләүләр

995

1 16 02020 02 0000 140

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

995

1 16 07090 10 0000 140

Авыл җирлегенең муниципаль органы (муниципаль
казна учреждениесе) алдында бурычларны
үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән очракта, закон
яисә шартнамә нигезендә түләнгән башка
штрафлар, неустойкалар, пенялар

995

1 16 07010 10 0000 140

Муниципаль орган, авыл җирлегенең казна
учреждениесе тарафыннан төзелгән муниципаль
контрактта каралган йөкләмәләрне җиткерүче
(подрядчы, башкаручы) тарафыннан үтәү срогы
чыккан очракта, штрафлар, неустойкалар, пенялар

995

1 16 10031 10 0000 140

Файда күрүчеләр авыл җирлеге бюджеты
акчаларын алучылар булган иминият очраклары
барлыкка килгәндә зыянны каплау

995

116 10032 10 0000 140

Авыл җирлегенең муниципаль мөлкәтенә
(муниципаль бюджет (автоном) учреждениеләргә,
унитар предприятиеләргә беркетелгән мөлкәттән
тыш) китерелгән зыянны каплау

995

1 16 10100 10 0000 140

Бюджет акчаларыннан законсыз яисә максатчан
файдаланмау нәтиҗәсендә китерелгән зыянны
каплауга салына торган акчалата түләтүләр
(чәчүлек җирлекләре бюджетлары өлешендә)

995

1 17 01050 10 0000 180

Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган
ачыкланмаган кертемнәр

995

1 17 05050 10 0000 180

Авыл җирлекләре бюджетларының салым
булмаган башка керемнәре

995

1 17 14030 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларына күчерелә торган
гражданнарның үзара салым акчалары

995

2 02 16001 10 0000 150

Муниципаль районнар бюджетларыннан бюджет
тәэмин ителешен тигезләүгә авыл җирлекләре
бюджетларына дотацияләр

995

2 02 25576 10 0000 150

Авыл территорияләрен комплекслы үстерүне
тәэмин итүгә авыл җирлекләре бюджетларына
субсидияләр

995

2 02 29900 10 0000 150

Җирле бюджетлардан авыл җирлекләре
бюджетларына субсидияләр

995

2 02 29999 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларына башка
субсидияләр Хәрби комиссариатлар булмаган
территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны
гамәлгә ашыруга 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 Авыл җирлекләре бюджетларына
тапшырыла торган башка бюджетара
трансфертлар Авыл җирлекләре бюджетлары
акчаларын алучыларга дәүләтнеке булмаган
оешмалар тарафыннан бирелә торган акчалардан
кертемнәр Дәүләтнеке булмаган оешмалардан
авыл җирлекләре бюджетларына кире
кайтарылмый торган башка кертемнәр Авыл
җирлекләре бюджетлары акчаларын алучыларга
физик затлар тарафыннан бирелә торган акчалата
иганәләрдән кертемнәрПрочие субсидии

бюджетам сельских поселений
995

2 02 35118 10 0000 150

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә
беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыруга
авыл җирлекләре бюджетларына субвенцияләр

995

2 02 45160 10 0000 150

Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары
тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә
барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны
компенсацияләү өчен авыл җирлекләре
бюджетларына тапшырыла торган бюджетара
трансфертлар

995

2 02 49999 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла
торган башка бюджетара трансфертлар

995

2 04 05020 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын
алучыларга дәүләтнеке булмаган оешмалар
тарафыннан бирелә торган акчалардан кертемнәр
Дәүләтнеке булмаган оешмалардан авыл
җирлекләре бюджетларына кире кайтарылмый
торган башка кертемнәр

995

2 04 05099 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын
алучыларга физик затлар тарафыннан бирелә
торган акчалата иганәләрдән кертемнәр

995

2 07 05020 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын
алучыларга физик затлар тарафыннан бирелә
торган акчалата иганәләрдән кертемнәр ры

995

2 07 05030 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларына кире
кайтарылмый торган башка кертемнәр

995

2 08 05000 10 0000 150

Артык түләнгән яисә артык түләтелгән
салымнарны, җыемнарны һәм башка түләүләрне
кире кайтаруны (исәпкә алуны) гамәлгә ашыру
өчен авыл җирлекләре бюджетларыннан
(җирлекләр бюджетларына) күчерү, шулай ук
мондый кире кайтаруны вакытында башкармаган
өчен процентлар һәм артык түләтелгән
суммаларга исәпләнгән процентлар суммалары

995

2 18 60010 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларының
субсидияләрнең калган өлешләрен,
субвенцияләрне һәм
бюджетара
трансфертларны муниципаль районнар
бюджетларыннан кире кайтарудан килгән
керемнәре

995

2 18 60020 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларының

субсидияләрнең калган өлешләрен,
субвенцияләрне һәм бюджетара трансфертларны
кире кайтарудан килгән керемнәре максатчан _
билгеләнеше булган, узган еллардагы
бюджетлардан тыш дәүләт фондлары
бюджетларыннан
995

2 18 05010 10 0000 150

Узган еллардагы субсидияләрнең калдыгын
бюджет учреждениеләре тарафыннан кире
кайтарудан
бюджетлар авыл җирлекләре
бюджетларының керемнәре

995

2 18 05020 10 0000 150

Бюджетларның авыл җирлекләре автономияле
учреждениеләр тарафыннан узган еллардагы
субсидияләрнең калдыкларын кире кайтарудан
керемнәр

995

2 18 05030 10 0000 150

Авыл җирлекләре бюджетларының узган
еллардагы субсидияләрнең калган өлешләрен
башка оешмалар тарафыннан кире кайтарудан

995

2 19 60010 10 0000 150

Узган еллардан калган максатчан билгеләнешкә ия
субсидияләрне, субвенцияләрне һәм башка
бюджетара трансфертларны авыл җирлекләре
бюджетларыннан кире кайтару

