
  

 

 
Югары Ослан муниципаль район Советының 2017 елның 11 декабрендә 

кабул ителгән № 28-308 «Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга 

һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы рҽисе 

Колесова Е. Е. мҽгълүматын тыңлаганнан соң, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

карар кылды: 

   1. Югары Ослан муниципаль район Советының 2017 елның 11 декабрендҽ 

кабул ителгҽн № 28-308 «Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга һҽм 

2020 һҽм 2021 еллар план чорына бюджеты турында» карарына түбҽндҽге 

үзгҽрешлҽр кертергҽ:    

 1.1. 1 статьяның 1 өлешендҽ:  

1) кече пунктында «480 279,08» санын «480 379,08» саны белҽн алыштырырга; 

2) кече пунктында «554 859,48» санын «554 274,38» саны белҽн алыштырырга; 

3) кече пунктында «74 580,4» санын «73 895,3» саны белҽн алыштырырга; 

 

1.2. №1 Кушымтаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

 Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Советының 2017 

елның 11 декабрендҽге № 28-308 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының 2019 елга һҽм 

2020 һҽм 2021 еллар план чорына бюджеты 

турында» карарына  

                                        1 нче Кушымта.  

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары 
Күрсҽткеч коды Күрсҽткеч исеме Сумма, мең 

сум. 

01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет дефицитларын эчке финанслау 

чыганаклары 

73 895,3 

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исҽпкҽ алу счетларында калган 

акчаларны үзгҽртү 

73 895,3 

28.12.2018       № 40-452 



01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -480 379,08 

01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен 

арттыру 

-480 379,08 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен 

арттыру 

-480 379,08 

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль район бюджет акчаларының калган 

башка күлҽмен арттыру 

-480 379,08 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыклары кимү 554 274,38 

  

1.3 . Кушымта № 3 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджет 

керемнҽренең фаразланган күлҽме» 

- «САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНҼР» юлында «162 310,1» 

санын «162 410,1» саны белн алыштырырга; 

- «Муниципаль районнар мөлкҽтен эксплуатациялҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ тотылган 

чыгымнарны каплау тҽртибендҽ кергҽн керемнҽр 11302065050000130» юлында 

«177,9» санын «277,9» саны белҽн алыштырырга; 

- «Салым салуның гадилҽштерелгҽн системасын куллануга бҽйле рҽвештҽ 

алына торган салым 10501000000000110» юлында «3394,0» санын «3614,0» 

саны белҽн алыштырырга; 

- «Эшчҽнлекнең аерым төрлҽре өчен йөклҽнгҽн керемгҽ бердҽм салым 

10502000000000110» юлында «4460,0» санын «4260,0» саны белҽн 

алыштырырга; 

- «Бердҽм авыл хуҗалыгы салымы 10503000000000110» юлында «46,0» санын 

«26,0» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне (автоном учреждениелҽр, шулай ук дҽүлҽт 

һҽм муниципаль унитар предприятиелҽр, шул исҽптҽн казна учреждениелҽре 

мөлкҽтеннҽн тыш) түлҽүсез файдалануга тапшырган өчен аренда йҽ башка 

түлҽү рҽвешендҽ алына торган керемнҽр 11105000000000120» юлында 

«5077,0» санын «6568,0» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль унитар предприятиелҽрдҽн түлҽүлҽр 

11107000000000120 «28,0» юлын төшереп калдырырга; 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сатудан 

керемнҽр (бюджет һҽм автоном учреждениелҽрдҽге җир кишҽрлеклҽреннҽн 

тыш)11406000000000140» юлында «8195,0» санын «6732,0» саны белҽн 

алыштырырга; 

- «Этил спирты, алкогольле, спиртлы һҽм тҽмҽке продукциясен җитештерүне 

һҽм ҽйлҽнешен дҽүлҽти җайга салу өлкҽсендҽ административ хокук бозулар 

өчен акчалата түлҽтүлҽр (штрафлар) 11608000000000140 «111,0» юлын 

өстҽргҽ; 

- «Салымнар һҽм җыемнар турындагы законны бозган өчен акчалата түлҽтүлҽр 

(штрафлар) 11603000000000140 «90,0» юлын өстҽргҽ; 

- «Җинаять кылуда гаепле затлардан түлҽтелҽ торган акчалата түлҽтүлҽр 

(штрафлар) һҽм милеккҽ зыянны түлҽттерү 11621000000000140 «1137,0» юлын 

өстҽргҽ; 

- «Җир асты байлыклары турында, аеруча саклаулы табигать территориялҽре 

турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен, Хайваннар дөньясын 

саклау һҽм файдалану турында, экологик экспертиза, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 



саклау өлкҽсендҽ, балыкчылык һҽм су биологик ресурсларын саклау турында, 

җир законнарын, урман законнарын, су законнарын бозган өчен акчалата 

түлҽтүлҽр (штрафлар) 11625000000000140» юлында «200,0» санын «293,0» 

саны белҽн алыштырырга; 

- «Кешенең санитар-эпидемиологик иминлеген һҽм кулланучылар хокукларын 

яклау өлкҽсендҽге законнарны бозган өчен акчалата түлҽтүлҽр (штрафлар) 

11628000010000140 «262,0» юлын өстҽргҽ; 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган өчен акчалата түлҽтүлҽр (штрафлар) 

11633000000000140 «105,0» юлын өстҽргҽ; 

- «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 

20.25 статьясында каралган административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе законнарын бозган өчен акчалата түлҽтүлҽр (штрафлар) 

11643000010000140 «131,0» юлын өстҽргҽ; 

- «Зыянны түлҽтүдҽн (штрафлардан) һҽм башка суммалардан башка керемнҽр 

11690000000000140» юлында «3000,0» санын «1071,0» саны белҽн 

алыштырырга; 

- «Барлык керемнҽр» юлында «480 279,08» санын «480 379,08» саны белҽн 

алыштырырга. 

 

№ 8 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре, максатчан 

статьялары, чыгымнар төрлҽре төркемнҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен 

бүлү»: 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0102 9900002030 100» юлында 

«2028,2» санын «2074,7» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0103 9900002040 100» юлында 

«6004,7» санын «6413,2» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0103 9900002040 200» юлында «4227,3» санын 

«4863,0» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0104 9900002040 100» юлында 

«11881,68» санын «12577,48» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0104 9900002040 200» юлында «4514,02» санын 

«4373,52» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 0104 9900025151 500» юлында «727,2» санын 

«948,2» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0106 9900002040 100» юлында 

«5786,5» санын «4406,5» саны белҽн алыштырырга; 



- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0106 9900002040 200» юлында «1004,45» санын 

«825,85» саны белҽн алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 0111 9900007411 800» юлында «1376,93» 

санын «800,9» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0113 0250245200 100» юлында 

«6126,3» санын «6581,1» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0113 0250245200 200» юлында «1401,2» санын 

«1400,3» саны белҽн алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 0250245200 800» юлында «48,3» 

санын «48,1» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0113 9900002040 100» юлында 

«1524,2» санын «1648,5» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0113 9900002040 200» юлында «1780,4» санын 

«1780,2» саны белҽн алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 0113 9900002040 800» юлында «4,9» санын 

«2,2» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 0113 9900025151 500» юлында «2 938,8» санын 

«2940,6» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0113 9900029900 100» юлында 

«2879,6» санын «3050,1» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0113 9900029900 200» юлында «321,4» санын 

«234,4» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0113 9900092350 100» юлында 

«10488,4» санын «10760,4» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0113 9900092350 200» юлында «1528,5» санын 

«1039,0» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0113 9900097071 200» юлында «162,1» санын 

«74,8» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 0310 9900025151 500» юлында «1472,9» санын 

«1554,5» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 0409 9900025151 500» юлында «300,0» санын 

«380,0» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 0502 9900025151 500» юлында «350,0» санын 

«497,88» саны белҽн алыштырырга; 



- «Бюджетара трансфертлар 0503 9900025151 500» юлында «2739,7» санын 

«2720,1» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр 0702 0220242100 600» 

юлында «118913,50» санын «119132,25» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр 0801 0830144090 600» 

юлында «17364,70» санын «18144,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр 0801 0830144091 600» 

юлында «23365,20» санын «22585,80» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 0804 08Ж0145200 100» юлында 

«1210,79» санын «1302,79» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 0804 08Ж0145200 200» юлында «706,86» санын 

«680,06» саны белҽн алыштырырга; 

- «Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка башка түлҽүлҽр 1001 9900049100 300» 

юлында «744,9» санын «239,9» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 1102 1010112870 200» юлында «242,0» санын 

«181,7» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 1403 9900025151 500 юлында «119,0» саны белҽн 

өстҽргҽ; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «554 859,48» санын «554 274,38» саны белҽн 

алыштырырга. 

1.5 Кушымта №10 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджетының 

Ведомство структурасы»: 

- 076 ведомствосында «Югары Ослан муниципаль районы Мҽгариф бүлеге» 

муниципаль казна учреждениесе: 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 076 0104 9900002040 200» юлында «418,72» санын 

«406,02» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 076 0113 0250245200 100» 

юлында «6126,3» санын «6581,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 076 0113 0250245200 200» юлында «1401,20» 

санын «1400,30» саны белҽн алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 076 0113 0250245200 800» юлында «48,30» 

санын «48,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 076 0113 9900020403 200» юлында «20,00» санын 

«54,20» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр 076 0702 0220242100 600» 

юлында «118913,50» санын «119132,25» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 0104 9900025151 500» юлында «727,20» санын 

«948,20» саны белҽн алыштырырга;  



- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 300 0106 990002040 100» юлында 

«5025,90» санын «3624,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 300 0106 9900002040 200» юлында «913,55» санын 

«734,95» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 300 0113 9900097071 200» юлында «13,30» санын 

«-14,80» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 0113 9900025151 500» юлында «2938,80» 

санын «2940,60» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 0310 9900025151 500» юлында «1472,90» санын 

«1554,50» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 0409 9900025151 500» юлында «300,0» санын 

«380,00» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 0502 9900025151 500» юлында «350,0» санын 

«497,88» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 0503 9900025151 500» юлында «2739,70» 

санын «2720,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка башка түлҽүлҽр 300 1001 9900049100 300» 

юлында «278,50» санын «0,00» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 1403 9900025151 500 юлын 119,00» саны белҽн 

өстҽргҽ; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 314 0102 990002030 100» юлында 

«2028,20» санын «2074,70» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 314 0103 990002040 100» юлында 

«6004,70» санын «6413,20» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 314 0103 9900002040 200» юлында «5057,30» 

санын «4863,00» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 315 0104 990002040 100» юлында 

«9835,60» санын «10426,80» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 315 0104 9900002040 200» юлында «4095,30» 

санын «3967,50» саны белҽн алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 315 0111 9900007411 800» юлында 

«1376,93» санын «800,90» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 315 0113 9900020403 200» юлында «0,00» санын 

«-34,00» саны белҽн алыштырырга; 



- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 315 0113 9900097071 200» юлында «84,00» санын 

«31,80» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 315 0113 9900092350 100» юлында «10488,40» 

санын «10760,40» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 315 0113 990092350 200» юлында «917,60» санын 

«637,30» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 316 0113 990002040 100» юлында 

«1524,20» санын «1648,50» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 316 0113 9900092350 200» юлында «510,90» санын 

«301,70» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 317 0104 990002040 100» юлында 

«930,70» санын «1035,30» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 317 0113 9900097071 200» юлында «7,00» санын 

«0,00» саны белҽн алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 317 0113 9900002040 800» юлында «2,70» 

санын «0,00» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр 317 0801 0830144090 600» 

юлында «17364,70» санын «18144,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр 317 0801 0830144091 600» 

юлында «23365,20» санын «22585,80» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 317 0804 08Ж0145200 100» 

юлында «1210,79» санын «1302,79» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 317 0804 08Ж0145200 200» юлында «706,86» 

санын «680,06» саны белҽн алыштырырга; 

-« Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 323 0106 9900002040 100» 

юлында «760,60» санын «782,40» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш 

дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары 327 0113 9900029900 100» 

юлында «2879,60» санын «3050,10» саны белҽн алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу 327 0113 9900029900 200» юлында «321,40» санын 

«234,40» саны белҽн алыштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «554 859,48» санын «554 274,38» саны белҽн 

алыштырырга. 



     2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 

ТР хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга. 
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