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Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 

15 декабрендǝге «2018 елга, 2019 һәм 
2020 еллар планы чорына Яр Чаллы 

шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты 
турында» 21/5 санлы Карарына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында  
 

 

Россия Федерециясенеӊ Бюджет кодексы нигезендǝ  
Шǝhǝр Советы  

 
КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 15 декабрендǝге «2018 елга, 2019 

һәм 2020 еллар планы чорына Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге 

бюджеты турында» 21/5 санлы Карарына (Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 

24 гыйнварындагы 22/4, 2018 елныӊ 21 февралендǝге 23/5, 2018 елныӊ 

27 апрелендǝге 24/5, 2018 елныӊ 01 июнендǝге 24/5 санлы Карарлары 

редакциясендǝ) түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 
1) 1 пунктныӊ 1 пунктчасында: 
– икенче абзацта «8 337 682,62» саннарын «8 487 609,20» 

саннарына алыштырырга; 

– өченче абзацта «9 263 418,36» саннарын «9 489 453,75» саннарына 
алыштырырга; 

– дүртенче абзацта «925 735,74» саннарын «1 001 844,55» 
саннарына алыштырырга; 

2) 14 пунктныӊ 1 пунктчасында: 
– «3 197 615,84» саннарын «3 200 101,62» саннарына 

алыштырырга; 

– дүртенче абзацта: 
«9 772,40»   саннарын « 9 847,30» саннарына алыштырырга; 
«300,10» саннарын «375,00» саннарына алыштырырга; 
– бишенче абзацта «3 386,90» саннарын «4 144,20 саннарына 

алыштырырга»; 
 
 



 
 
 
– алтынчы абзацта «587,40» саннарын «769,58» саннарына 

алыштырырга; 
– җиденче абзацта «300,00» саннарын «374,90» саннарына 

алыштырырга; 
– сигезенче абзацта «537,90» саннарын «667,40» саннарына 

алыштырырга; 
– унынчы абзацта «5 070,60» саннарын «5 830,80» саннарына 

алыштырырга; 
– унберенче абзацта «2 886,30» саннарын «3 265,70» саннарына 

алыштырырга; 
– уналтынчы абзацта «1 644,00» саннарын «1 636,00» саннарына 

алыштырырга; 

– унҗиденче абзацта «4 294,00» саннарын «4 429,40» саннарына 
алыштырырга; 

3) 16 пунктныӊ 1 пунктчасында «544 911,80» саннарын 
«692 352,60» саннарына алыштырырга; 

4)  5 нче кушымтада: 
 

800 01 06 06 01 04 0000 550 Шǝhǝр округлары милкендǝге 
башка финанс активларын 
арттыру  

юлын түбǝндǝгечǝ үзгǝртергǝ 
 

800 01 06 08 00 04 0000 640 Шǝhǝр округлары бюджетлары 

тарафыннан ил эчендǝ бирелгǝн 
башка бюджет кредитларын 
(ссудаларны) кайтару  

 

5) ǝлеге Карарныӊ 1-5 нче кушымталары нигезендǝ 1 нче 
кушымтадагы 1 нче таблицаны, 2 нче кушымтадагы 1 нче таблицаны,   

4 нче кушымтадагы 1 нче таблицаны, 6 нчы, 8 нче кушымталарны яӊа 
редакциядǝ бǝян итǝргǝ. 

6) түбǝндǝге эчтǝлектǝге  23.1 пунктын өстǝргǝ: 
«23.1 2019 елныӊ 01 гыйнварына кадǝр Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль хезмǝткǝрлǝренǝ торак төзү яки сатып алу өчен бер тапкыр 

бирелǝ торган субсидия бирү, шулай ук санаторий-курортларда дǝвалану 

өчен путевка бǝясен түлǝү буенча өстǝмǝ гарантиялǝр хакында 

муниципаль хокукый актныӊ гамǝли вакытын туктатып торырга.». 

2. Əлеге Карарныӊ үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 
социаль-икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
   
 

Шәһәр Хакиме                                                               Н.Г.Мǝhдиев  


