
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

 Азнакай шәһәр Советы (өченче чакырылыш) 

КАРАРЫ 

 

Азнакай шәһәре №117-29 «13» декабрь 2018 ел 

 

2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты турында 

 

 Статья 1 

1. 2019 елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетының төп характеристикаларын 

түбәндәгечә расларга: 

1) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең фаразлана торган гомуми 

күләмен 118 432,9 мең сум итеп; 

2) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләмен 118 

432,9 мең сум итеп; 

3) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын 0,0 мең сум итеп. 

2. 2020 һәм 2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетының төп 

характеристикаларын түбәндәгечә расларга: 

1) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең фаразлана торган гомуми 

күләмен 2020 елга 119 699,5 мең сум һәм 2021 елга 120 836,0 мең сум итеп; 

2) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләмен 2020 

елга 119 699,5 мең сум, шул исәптән шартлыча расланган чыгымнарын 2 992,5 

мең сум итеп һәм 2021 елга 120 836,0 мең сум шул исәптән шартлыча расланган 

чыгымнарын 6 041,8 мең сум итеп;   
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3) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын 2020 елга 0,0 мең сум һәм 

2021 елга 0,0 мең сум итеп. 

3. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге Карарның 1 нче кушымтасы 

нигезендә расларга. 

Статья 2 

1. 2020 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге дәүләт эчке бурычының иң 

югары чиген 0,0 мең сум, шул исәптән Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге дәүләт 

гарантияләре буенча бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

2. 2021 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге эчке муниципаль 

бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум, шул исәптән Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге 

муниципаль гарантияләре буенча бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум 

күләмендә расларга.  

3. 2022 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге эчке муниципаль 

бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум, шул исәптән Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге 

дәүләт гарантияләре буенча бурычының иң югары чиген 0,0 мең сум күләмендә 

расларга.  

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге муниципаль бурычының иң чик күләмен 

түбәндәгечә билгеләргә: 

1) 2019 елга – 0,0 мең сум күләмендә; 

2) 2020 елга – 0,0 мең сум күләмендә; 

3) 2021 елга – 0,0 мең сум күләмендә. 
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Статья 3 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план 

чорына Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең фаразлана торган 

күләмнәрен әлеге Карарның 2 нче кушымтасы нигезендә исәпкә алырга. 

Статья 4 

1. 2019 елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджетына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең муниципаль унитар 

предприятиеләре табышының 2018 ел йомгаклары буенча салымнарны 

түләгәннән һәм башка мәҗбүри түләүләрне башкарганнан соң калган өлеше 2019 

елның 1 июленә кадәр әлеге табышның 30 проценты күләмендә кертелә дип 

билгеләргә.  

Статья 5 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең баш администраторлары 

исемлеген әлеге Карарның 3 нче кушымтасы нигезендә расларга.  

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларының 

баш администраторлары исемлеген әлеге Карарның 4 нче кушымтасы нигезендә 

расларга. 

Статья 6  

1. Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджетыннан 2019 елга күпфатирлы торак 

йортларга капиталь ремонт үткәрү өчен төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджетына күчерелергә тиешле 

башка бюджетара трансфертлар күләмен 18 566,0 мең сум күләмендә, 2020 елга 

18 566,0 мең сум күләмендә, 2021 елга 18 566,0 мең сум күләмендә расларга. 

2. Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджетыннан 2019 елга җирлек халкын 

мәдәният учреждениеләре хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыруга 
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төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы бюджетына 38 148,0 мең сум күләмендә, 2020 елга 32 130,1 мең сум һәм 

2021 елга 32 154,0 мең сум күләмендә расларга 

3. 2019 елда, 2020 һәм 2021 еллар план чорында Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге 

бюджетыннан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджетына 

әлеге статьяның 1 пунктында билгеләнгән башка бюджетара трансфертлардан 

тыш, ай саен тигез өлеш белән гамәлгә ашырыла дип билгеләргә, аларны бирү 

бюджетара трансфертлар бирү тәртибен билгели торган килешүдә каралган 

тәртиптә һәм күләмнәрдә гамәлгә ашырыла. 

Статья 7 

1. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасының 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге 

бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын әлеге Карарның 5 нче 

кушымтасы нигезендә расларга. 

2. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге 

бюджет ассигнованиеләрен бюджетлар чыгымнары классификациясе бүлекләре, 

бүлекчәләре, максатчан статьялары (Татарстан Республикасы дәүләт 

программалары, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

программалары һәм эшчәнлекнең программага карамаган юнәлешләре), 

чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бүлүне әлеге Карарның 6 нчы кушымтасы 

нигезендә расларга. 

3. 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджет ассигнованиеләрен 

бюджетлар чыгымнары классификациясенең максатчан статьялары (Татарстан 

Республикасы дәүләт программалары, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Азнакай шәһәре»  муниципаль берәмлеге 

программалары һәм эшчәнлекнең программага карамаган юнәлешләре), 

чыгымнар төрләре төркемнәре, бүлекләре, бүлекчәләре буенча бүлүне әлеге 

Карарның 7 нче кушымтасы нигезендә расларга. 

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре»  муниципаль берәмлеге бюджеты бюджет ассигнованиеләренең гавами 
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норматив йөкләмәләрне үтәүгә юнәлдерелә торган гомуми күләмен 2019 елга 0,0 

мең сум, 2020 елга 0,0 мең сум һәм 2021 елга 0,0 мең сум күләмендә расларга. 

Статья 8  

Юридик затларга, индивидуаль эшкуарларга, физик затларга – Россия 

Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясында каралган товарлар (эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр) җитештерүчеләргә субсидияләр Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының Азнакай шәһәре Башкарма комитеты 

тарафыннан билгеләнгән тәртиптә бирелә.  

Статья 9 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетында 2019 елга бюджет тәэмин ителешен 

тигезләүгә Азнакай муниципаль районы бюджетыннан алына торган дотацияне 2 

857,5 мең сум, 2020 елга 2 329,8 мең сум, 2021 елга 1 731,3 мең сум күләмендә 

исәпкә алырга. 

2. 2019 елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетына бюджетара трансфертлар 

күчерү ай саен тигез өлеш белән башкарыла дип билгеләргә. 

Статья 10 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шәһәре 

җирле үзидарә органнары 2019 елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук җирле 

үзидарә органнары һәм муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын 

арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел. 

Статья 11 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары 

төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетын үтәү буенча 

аерым функцияләрне гамәлгә ашыра. 

Статья 12 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетының 2019 елның 1 гыйнварына калган 

акчалары Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шәһәре» муниципаль берәмлеге исеменнән төзелгән муниципаль контрактларның  



 

 

6 

 

 
 


