
 

 
  

Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы рәисе 

Колесова Е. Е. мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Советы карар чыгарды: 

 

      1. Югары Ослан муниципаль район Советының 2018 елның 14 декабрендә 

кабул ителгән № 39-442 «Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга һәм 

2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»  карарына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә :     

 1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 

 2) кече пунктында «523 630,5» санын «537 335,9» саны белән 

алыштырырга; 

  3) кече пунктында «0» санын «13 705,4» саны белән алыштырырга; 

    1.2. №1 Кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Советының 2018 

елның 14 декабрендәге № 39-442 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының 2019 елга һәм 

2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты 

турында» карарына  

                                        1 нче Кушымта.  

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 

чыганаклары 
Күрсәткеч коды 

 
Күрсәткеч исеме 

Сумма, 

мең сум. 

01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет дефицитларын эчке финанслау 

чыганаклары 

13 705,4  

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исәпкә алу счетларында 

калган акчаларны үзгәртү 

13 705,4  

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -537 335,9 

01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калган башка 

күләмен арттыру 

-523 630,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка 

күләмен арттыру 

-523 630,5 

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль район бюджет акчаларының 

калган башка күләмен арттыру 

-523 630,5 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыклары кимү 537 335,9 
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01 05 02 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының башка калдыклары 

кимү 

537 335,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка 

калдыклары кимү 

537 335,9 

01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль район бюджеты акчаларының 

башка калдыклары кимү 

537 335,9 

 1.4 № 8 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы 

бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 

максатчан статьялары, чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлү»: 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0103 9900002040 200» юлында «3088,9» санын 

«2419,9» санына алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0104 9900002040 200» юлында «3340,3» санын 

«3075,3» санына алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0106 9900002040 200» юлында «1219,9» санын 

«1055,9» санына алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0113 9900002040 200» юлында «856,9» санын 

«754,2» санына алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0113 9900092350 200» юлында «350,0» санын 

«1240,0» санына алыштырырга; 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 0113 9900092350 100 юлына 

«5759,5» санын өстәргә; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 0113 9900092350 юлына 

«1882,5» санын өстәргә; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0409 Д100003650 200» юлында «29700,0» санын 

«32176,3» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 0701 0210342000 600» 

юлында «51291,27» санын «54042,87» санына алыштырырга; 

 «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 0701 0220242100 600» 

юлында «107892,48» санын «111595,38» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 0703 0230142310 600» 

юлында «4993,4» санын «4792,4» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 0703 0230142320 600» 

юлында «21176,2» санын «19759,1» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 0703 0230142330 600» 

юлында «17873,67» санын «15408,37» санына алыштырырга; 

 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 11021010112870200» юлында «1385,6» санын 

«1184,6» санына алыштырырга; 



- «Бюджетара трансфертлар 1403 9900025151 500» юлында «1728,0» санын 

өстәргә; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «523 630,5» санын «537 335,9» санына 

алыштырырга. 

 1.5 №10 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы 

бюджетының Ведомство структурасы»: 

- «Югары Ослан муниципаль районы мәдәният бүлеге» муниципаль казна 

учреждение» 076 ведомствосында: 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 076 0701 0210342000 600» 

юлында «51291,27» санын «54042,87» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 076 0701 0220242100 600» 

юлында «107892,48» санын «111595,38» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 076 0703 0230142310 600» 

юлында «4993,4» санын «4792,4» санына алыштырырга; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 076 0703 0230142330 600» 

юлында «17873,67» санын «15408,37» санына алыштырырга; 

- «Югары Ослан муниципаль районының финанс-бюджет палатасы» 300 

ведомствосында: 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 300 0106 9900002040 200» юлында «1126,9» санын 

«962,9» санына алыштырырга; 

- «Бюджетара трансфертлар 300 1403 9900025151 500» юлында «1728,0» санын 

өстәргә; 

- «Югары Ослан муниципаль районы Советы» 314 ведомствосында:  

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 314 0103 9900002040 200» юлында «3088,9» санын 

«2419,9» санына алыштырырга; 

- «Югары Ослан муниципаль районы башкарма комитеты» 315 

ведомствосында:  

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 315 0104 9900002040 200» юлында «3009,9» санын 

«2 744,9» санына алыштырырга; 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары 315 0113 9900092350 100 юлына 

«5759,5» санын өстәргә; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 315 0113 9900092350 200» юлына «507,3» санын 

өстәргә; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 315 0113 9900092350 600» 

юлына «1882,2» санын өстәргә; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 315 0409 Д100003650 200» юлында «29700,0» 

санын «32176,3» санына алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 315 1102 1010112870 200» юлында «1385,6» санын 

«1184,6» санына алыштырырга; 



- «Югары Ослан муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

палатасы» 316 ведомствосында:  

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 316 0113 9900002040 200» юлында «856,9» санын 

«754,2» санына алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 316 0113 9900092350 200» юлында «350,0» санын 

«732,7» санына алыштырырга; 

- «Югары Ослан муниципаль районы мәдәният бүлеге» муниципаль казна 

учреждение» 317 ведомствосында:  

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә субсидияләр 317 0703 0230142320 600» 

юлында «21176,2» санын «19759,1» санына алыштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «523 630,5» санын «537 335,9» санына 

алыштырырга. 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

ТР хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру. 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы                                                       М.Г. Зиатдинов 
 


