
 

                         30.11.2018                                                               №47-229 

 

Югары Ослан авыл җирлеге Советының  2017 елның 15 декабрендәге 

«Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының  2018 елга һәм 2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты 

турында» гы 34-162 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 

КАРАР 

 

      Югары Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе Д. В. 

Котковның 2018 елның 1 гыйнварына барлыкка килгән ассигнованиеләрне 

күчерергә, буш калган акча средстволарын торгызырга кирәклеге турындагы 

мәгълүматны тыңлап һәм карап тикшергәч, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 15 декабрендәге 34-162 номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлегенең 2018 елга, 2019 һәм 2020 

еллар план чорына бюджеты турында»гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

    1.1. 1) кече пунктта «11827,0» саннарын «11980,5» санына алмаштырырга; 

           2)  кече пунктта «16270,6» саннарын «16424,1» санына алмаштырырга; 

           3) кече пунктта «3965,8» саннарын "4443,6» санына алмаштырырга. 

.Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлегенең 2018 елга бюджет 
кытлыгын финанслау чыганаклары (мең сум) 



Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы                 Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ 
ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

4443,6 

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ 
АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ  

   4443,6 

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын 
арттыру 

-11980,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 
күләмен арттыру 

-11980,5 

01 05 02 01 10 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 
күләмен арттыру 

-11980,5 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыклары 
кимү 

16424,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

 

01 05 02 01 10 0000 610 

Бюджет акчаларының калган башка 
күләмен арттыру  

Авыл җирлеге бюджеты 
акчаларының башка калдыклары 
кимү 

16424,1 

16424,1 

 

 

     1.2.  «2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 

җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлү» 8 нче кушымтада: 

    - «Дәүләт (муниципаль) органнары тарафыннан казна учреждениеләре, 

бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен 

үтәүне тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында 351-

04-0020400 - «1802,0» санын «1852,0» санына алмаштырырга; 

    - «Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымына түләү» 351-0113-

9900002950-850 юлында «212,6» саннарын «222,9» санына алмаштырырга; 

    - «Юл хуҗалыгы» 351-0409-99000780200 юлында «2976,5» саннарын 

«3019,5» санына алмаштырырга; 

    - «Җир төзелеше һәм җирдән файдалану чаралары»  351-0412-1600173440-

244  юлында «103,3» саннарын «173,8» санына алмаштырырга; 

    - «Торак -коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар» 351-0502-

9900002950200 юлында «102,8» саннарын «108,6» санына алмаштырырга; 

    - «Яшелләндерү» 351-0503-99000780200 юлында «833,8» саннарын «740,8» 

санына алмаштырырга; 

    - «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 

чаралар» юлында 351-0503-99000780-200  «1211,4» саннарын «3128,4» санына 

алмаштырырга; 

   - «Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 351-0830144090-200 

«516,5» саннарын «504,8» санына алмаштырырга;    

    - «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

«754,5» саннарын «750,1» санына алмаштырырга; 

    - «Барлык чыгымнар» юлында «15477,8» саннарын «16270,6» санына 

алмаштырырга. 

    1.3.   «Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы» 10 нчы кушымтада: 



   - «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында 351-0104-0020400 - 

«1802,0» санын «1852,0» санына алмаштырырга; 

    - «Оешмалар мөлкәтенә салым һәм җир салымына түләү» юлында 351-0113-

9900002950-850 «212,6» саннарын «222,9» санына алмаштырырга; 

   - «Юл хуҗалыгы» юлында 351-0409-99000780200 «2976,5» саннарын 

«3019,5» санына алмаштырырга; 

   - «Җир төзелеше һәм җирдән файдалану чаралары» юлында 351-0412-

1600173440-244 «103,3» саннарын «173,8»санына алмаштырырга; 

   - «Торак -коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар» юлында 351-0502-

9900002950200 «102,8» «саннарын «108,6» санына алмаштырырга; 

   - «Яшелләндерү» юлында 351-0503-99000780200 «833,8» саннарын «740,8» 

санына алмаштырырга; 

   - «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 

чаралар» юлында 351-0503-99000780-200 «1211,4» саннарын «3128,4» санына 

алмаштырырга; 

   - «Китапханәләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 351-0830144090-200 

«516,5» саннарын «504,8» санына алмаштырырга; 

    - «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

«754,5» саннарын«750,1» санына алмаштырырга; 

    - «Барлык чыгымнар» юлында «15477,8» саннарын «16270,6» санына 

алмаштырырга. 

      2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 

       3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан 

муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советының бюджет-финанс 

һәм икътисад мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

 

Совет Рәисе Урынбасары,  

Югары Ослан авыл җирлеге  

Башлыгы  урынбасары                                                               В.Ю.Раков 

 


