
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге Советының 

2017 нче елның 15 нче декабрендә кабул ителгән 33-152 нче номерлы 

«Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлегенең 2018 нче 

елга, 2019 һәм 2020 нче елларның планлы чорына бюджеты турында»гы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

         Олы Мәми авыл җирлеге башлыгы Г. А. Фоминаның бюджетның керем һәм 

чыгым өлешен тәгаенләү турында мәгълүматын тыңлаганнан соң, шулай ук 

2018 елның 1 гыйнварына барлыкка килгән ирекле калдыкларны исәпкә алып, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге Советы  

карар чыгарды: 

     

    Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге Советының 

«Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлегенең 2018 елга һәм 

2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2017 елның 15 

декабрендәге 33-152 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

         1.1.  1 статьяның 1 өлешендә: 

   - 1) кече пунктында «2753,8» саннарын «2741,7» санына алмаштырырга     

   - 2) кече пунктында « 2942,7» саннарын «2930,6» санына алмаштырырга 

   1.2. «2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары» таблицада №1 Кушымтага. 
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                 Югары Ослан муниципаль районы  

                Олы Мәми авыл җирлеге Советыны 

                2018 елның 17 декабрендәге  

                51-229 номерлы карарына 

                                                    №1 Кушымта 

 
2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары                                                                                                                   ( мең сум.) 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 188,9 

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

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

188,9 

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -2741,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -2741,7 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -2741,7 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыклары кимү 2930,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка калдыклары кимү 2930,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Авыл җирлеге бюджеты акчаларының башка калдыклары кимү 2930,6 

 

1.3. «2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге 

бюджетының фаразлана торган керемнәре күләме» №3 Кушымтада 

- «Салым һәм салым булмаган керемнәр» юлында «639,7» саннарын «627,6» санына 

алмаштырырга 

- «Авыл җирлекләре бюджет акчаларын алучылар тарафыннан түләүле хезмәтләр 

(эшләр) күрсәтүдән башка керемнәр» 1130100000130 юлында «41,1» саннарын 

«29,0» санына алмаштырырга 

- «Барлык керемнәр» юлында «2753,8» санын «2741,7» санына алмаштырырга 

1.4. «2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан 

статьялары һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен 

бүлү» №4 Кушымтада 

- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле хакимиятләрнең эшчәнлеге» юлында 

«483,2» санын «529,9» санына алмаштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында «529,9» саннарын «543,2» санына алмаштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары»  юлында «294,2» саннарын «310,8» 

санына алмаштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «196,4» саннарын «193,1» санына алмаштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

«279,2» санын «293,6» санына алмаштырырга» 



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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында «221,5» саннарын «235,9» 

санына алмаштырырга 

- «Милли икътисад» юлында «197,35» саннарын «186,85» санына алмаштырырга 

- «Юл хуҗалыгы» юлында «107,1» санын «96,6» санына алмаштырырга 

- «Автомобиль юллары һәм инженерлык корылмалары төзелеше, төзекләндерү 

кысаларында җирлек чикләрендә аларны карап тоту һәм ремонтлау» юлында 

«107,1» саннарын «96,6» санына алмаштырырга  

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «107,1» саннарын «96,6» санына алмаштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалыгы» юлында «181,05» саннарын «168,95» санына 

алмаштырырга 

- «Коммуналь хуҗалык» юлында «154,4» саннарын «142,3» санына алмаштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «154,4» аннарын «142,3» санына алмаштырырга 

- «Мәдәният» юлында «1065,3» саннарын «1048,1» санына алмаштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

«1040,0» саннарын «1022,8» санына алмаштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «726,9» саннарын «709,7» санына алмаштырырга 

- «Барлык чыгымнар» юлында «Югары Ослан муниципаль районы Олы Мәми авыл 

җирлегенең 2018 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы» 10 нчы 

кушымтада «2942,7» санын «2930,6» санына алмаштырырга 

- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле хакимиятләрнең эшчәнлеге» юлында 

«483,2» санын «529,9» санына алмаштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында «529,9» саннарын «543,2» санына алмаштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында «294,2» саннарын «310,8» 

санына алмаштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «196,4» саннарын «193,1» санына алмаштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү»  юлында 

«279,2» санын«293,6» санына алмаштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында «221,5» саннарын «235,9» 

санына алмаштырырга 

- «Милли икътисад» юлында «197,35» саннарын «186,85» санына алмаштырырга 

- «Юл хуҗалыгы» юлында «107,1» санын «96,6» санына алмаштырырга 

- «Автомобиль юллары һәм инженерлык корылмалары төзелеше, төзекләндерү 

кысаларында җирлек чикләрендә аларны карап тоту һәм ремонтлау» юлында 

«107,1» саннарын «96,6» санына алмаштырырга 



- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «107,1» «саннарын «96,6» санына алмаштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалыгы» юлында «181,05» саннарын «168,95» санына 

алмаштырырга 

- «Коммуналь хуҗалык» юлында «154,4» саннарын «142,3» санына алмаштырырга  

-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «154,4» саннарын «142,3» санына алмаштырырга 

- «Мәдәният» юлында «1065,3» саннарын «1048,1» санына алмаштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

«1040,0» саннарын «1022,8» санына алмаштырырга  

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү» юлында «726,9» саннарын «709,7» санына алмаштырырга 

- «Барлык чыгымнар» юлында «2942,7» санын «2930» санына алмаштырырга 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Олы Мәми авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисадый мәсьәләләр 

буенча даими комиссиясенә әлеге карар үтәлешен тикшереп торуны йөкләргә. 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Олы Мәми авыл җирлеге 

Советы Рәисе                                                                                 Г.А.Фомина 

 


