
 

    Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2017 

нче елның 15 нче декабрендә кабул ителгән 35-154 нче номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлегенең 2018 нче елга, 2019 һәм 2020 

нче елларның планлы чорына бюджеты турында» гы карарына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында» 

         Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карахуҗа авыл 

җирлеге башлыгы С. А. Сакинның Башлык, бухгалтерга хезмәт хакына, урамнарны 

яктырту, каты көнкүреш калдыкларын чыгару, хезмәтне саклау буенча укуга акча 

кирәклеге турындагы мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге Советы  

КАРАР ИТТЕ: 

 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2017 

елның 15 декабрендә кабул ителгән № 35-154 «Югары Ослан муниципаль районы 

Каргалы авыл җирлегенең 2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты 

турында» карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә : 

     1.1 8 нче кушымтада : 

    «2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 

һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 

    - «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 01 юлында «1338,0» санын  «1346,3» санына 

алмаштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
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максатларында персоналга түләү чыгымнары» 354 01 02 9900002030 100 юлында 

«408,0»  санын «434,0» санына алмаштырырга 

    - «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» 355 01 04 

юлында «575,303» санын «549,403» санына алмаштырырга 

   - «Үзәк аппарат» 355 01 04 990000204 юлында «575,303» санын «549,403» санына 

алмаштырырга  

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 01 04 9900002040 100 юлында 

«251,1»  санын «231,3» санына алмаштырырга 

    - «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар ,эшләр һәм хезмәтләр сатып 

алу» 355 0104 9900002040 200 юлында  «296,0» санын «270,1» санына 

алмаштырырга 

    -  «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 355 0113 юлында   «331,2» санын «351,0» 

санына алмаштырырга 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 01 13 9900029900 100 юлында 

«201,1»  санын «220,9» санына алмаштырырга 

     -  «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 355 08 01 

0840144091 юлында «556,8» санын «486,7» санына алмаштырырга 

    -  «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар,эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу»  355 0801 0840 144091 200 юлында «379,4» санын «309,3» 

санына алмаштырырга 

   -  «Коммуналь хуҗалык» 355  0502 юлын өстәргә «0,00» санын «30,4» санына 

алмаштырырга 

   - «Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар» 355  0502  9900075050 юлын өстәргә 

«0,00» санын «30,4» санына алмаштырырга 

    -  «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар,эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу»  355  0502  9900075050  200 юлын өстәргә  «0,00» санын «30,4» 

санына алмаштырырга 

   - «Төзекләндерү» 355  0503 юлында «226,1» санын «245,9» санына алмаштырырга 

   - «Урамнарны яктырту» 355 0503 9900078010 юлында «226,1» санын «245,9» 

санына алмаштырырга 

    - «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355  0503  9900078010  200 юлында «226,1» санын «245,9» 

санына алмаштырырга 

 



 

      1.2 10 нчы кушымтада: 

     «2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджет 

чыгымнарының ведомство структурасы» 

 

    - «Җирлек советы» 354 юлында «408,0» санын «434,0» санына алмаштырырга 

   - «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 01 юлында «408,0» санын «434,0» санына 

алмаштырырга 

   - «Югары вазыйфаи затлар эшчәнлеге» 354 01 02 юлында «408,0» санын «434,0» 

санына алмаштырырга 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 01 02 9900002030 100 юлында 

«408,0» санын «434,0» санына алмаштырырга 

     - «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 355 01 юлында «915,003» санын «903,503» санына 

алмаштырырга 

    - «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» 355 01 04 

юлында «915,003» санын «903,503» санына алмаштырырга 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 01 04 9900002040 100 юлында 

«251,1» санын «231,3» санына алмаштырырга 

     - «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар,эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355 0104 9900002040 200 юлында  «296,0» санын «270,1»санына 

алыштырырга 

      - «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 355 0113 юлында «331,2» санын «351,0» 

санына алмаштырырга 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 01 13 9900029900 100 юлында 

«201,1»  санын «220,9» санына алмаштырырга 

    -  «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 355 08 01 

0840144091 юлында «556,8» санын «486,7» санына алмаштырырга 

    -  «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар,эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355 0801 0840 144091 200 юлында   «379,4» санын «309,3» 

санына алмаштырырга 

   - «Коммуналь хуҗалык» 355  0502 юлын өстәргә «0,00» санын «30,4» санына 

алмаштырырга 



    -  «Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар» 355  0502  9900075050 юлын 

өстәргә «0,00» санын «30,4» санына алмаштырырга 

     -  «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355  0502  9900075050  200 юлын өстәргә «0,00» санын «30,4» 

санына алмаштырырга 

     -  «Төзекләндерү» 355  0503 юлында «226,1» санын «245,9» санына 

алмаштырырга 

     - «Урамнарны яктырту» 355 0503  9900078010 юлында «226,1» санын «245,9» 

санына алмаштырырга 

    - «Дәүләт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355  0503  9900078010  200 юлында «226,1» санын «245,9» 

санына алмаштырырга 

 

      2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

      3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

 

Татарстан Республикасы,  

Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге Советы Рәисе                                            С.А.Сакин 

 

 

                          

 

                        


