
 

 

Мәйдан авыл җирлеге Советының 2017 елның 15 декабрендә кабул ителгән 

"Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлегенең 2018 елга, 

2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты турында" гы 33-153 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында. 

 

Мәйдан авыл җирлеге башлыгы В. В. Михеев мәгълүматын тыңлаганнан соң 

 

Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге Советы карар 

чыгарды: 

 

    1. Мәйдан авыл җирлеге Советының 2017 елның 15 декабрендә кабул ителгән 

33-153 санлы «Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлегенең 2018 

елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

    1.1 « 2018 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлү» №8 Кушымтада 

- 0503-9900078010 бюджет классификациясе кодлары буенча «Төзекләндерү»  

юлында «154,3» саннарын «127,8»  санына алмаштырырга  

-0503-9900078010 бюджет классификациясе кодлары буенча «Урамнарны 

яктырту» юлында «154,3» саннарын  «127,8» санына алмаштырырга 

- 0503-9900078010-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

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

хезмәтләр күрсәтү» юлында «154,3» саннарын «127,8» санына алмаштырырга  
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- 0104-9900002040 бюджет классификациясе кодлары буенча «Үзәк аппарат» 

юлында «903,12» саннарын «915,37» санына алмаштырырга 

- 0104-9900002040-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» «332,3» саннарын «344,55» санына 

алмаштырырга 

- 0113-9900029900 бюджет классификациясе кодлары буенча «Ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында «286,5» санын 

«300,75» санына алыштырырга 

-0113-9900029900-100  бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында «243,76» санын 

«258,01»саны белән алыштырырга 

    1.2. 2018 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан авыл җирлегенең бюджет чыгымнарының ведомство структурасы» №10 

Кушымтада 

- 353-0503-9900078010 классификациясе кодлары буенча «Төзекләндерү» юлында 

«154,3» саннарын «127,8»  санына алмаштырырга  

353-0503-9900078010 бюджет классификациясе кодлары буенча «Урамнарны 

яктырту» юлында «154,3» саннарын «127,8» санына алмаштырырга 

- 353-0503-9900078010-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

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

хезмәтләр күрсәтү» юлында «154,3» саннарын «127,8» санына алмаштырырга  

- 353-0104-9900002040 бюджет классификациясе кодлары буенча «Үзәк аппарат» 

юлында «903,12» саннарын «915,37» санына алмаштырырга 

- 353-0104-9900002040-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» «332,3» саннарын «344,55» санына 

алмаштырырга 

- 353-0113-9900029900 бюджет классификациясе кодлары буенча «Ведомство 

буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында «286,5» санын 

«300,75» санына алыштырырга 

- 353-0113-9900029900-100  бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 



максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында «243,76» санын «258,01» 

саны белән алыштырырга 

 

    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 Мәйдан авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад 

мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

  

Совет рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан авыл җирлеге 

Башлыгы                                                                                         В.В.Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


