
      

Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018 елның 18  

декабрендҽ кабул ителгҽн 50-21  номерлы «Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа 

авыл җирлегенең 2019  елга һҽм 2020 һҽм 2021  елларның планлы чорына бюджеты 

турында» карарына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү турында 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге 

Башлыгы С. А. Сакинның реструктуризациялҽү, җир һҽм транспорт салымнарын түлҽү 

өчен акча кирҽклеге турында мҽгълүматын тыңлаганнан соң, Югары Ослан муниципаль 

районы Карагуҗа авыл җирлеге Советы 

Карар кабул итте: 

   1. Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018 елның 18 

декабрендҽ кабул ителгҽн № 50-217«Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл 

җирлегенең 2019 елга һҽм 2020 һҽм 2021 еллар план чорына бюджеты турында» 

карарына үзгҽрешлҽр кертергҽ: 

1 статьяның 1 өлешендҽ: 

         2) кече пунктта «2455,1» санын «2507,806» саны белҽн алыштырырга;  

         3) кече пунктта «0,0» санын «52,706» саны белҽн алыштырырга; 

 

1.2 №1 Кушымтаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
 

 Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  

елның 18 декабрендҽ кабул ителгҽн 50-

217 номерлы карарына  

                                 1нче Кушымта 

31.01.2019 52-232 



2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары   

                                                                                                                     (мең сум) 

Күрсҽткеч коды  Күрсҽткеч атамасы Сумма 

   

01 05 00 00 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -

2507,806 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен 

арттыру 

-

2507,806 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен 

арттыру 

-

2507,806 

01 05 00 00 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калдыгы кимү 2455,1 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калган башка күлҽме кимү 2455,1 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлеше кимү 2455,1 

 

 

1.3 №3 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге 

бюджетының фаразлана торган керемнҽре күлҽме» 

 

- юлында 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

дотациялҽр бирү 

2 02 15000 00 0000 151    1256,10 

00Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ 

дотациялҽр 

2 02 15001 10 0000 151    1256,10 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

субвенциялҽр 

2 02 35000 00 0000 151    86,36 

      

Хҽрби комиссариатлар булмаган 

территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ 

алуны гамҽлгҽ ашыру өчен бюджетларга 

субвенциялҽр 

2 02 35118 10 0000 151   86,36 

дотациялҽр һҽм субвенциялҽр кодын кодка алмаштырырга 

 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

2 02 15000 00 0000 150    1256,10 



дотациялҽр бирү 

00Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ 

дотациялҽр 

2 02 15001 10 0000 150    1256,10 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

субвенциялҽр 

2 02 35000 00 0000 150    86,36 

      

Хҽрби комиссариатлар булмаган 

территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ 

алуны гамҽлгҽ ашыру өчен бюджетларга 

субвенциялҽр 

2 02 35118 10 0000 150   86,36 

 

 

 

 

               Югары Ослан муниципаль районы  

              Карагуҗа авыл җирлеге Советының 

              2018 елның 18 декабрендҽ кабул 

              ителгҽн 50-217 номерлы карарына 

                                                  3нче Кушымта  

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 

фаразлана торган керемнҽре күлҽме    

                                                                                                               (мең сум) 

Исеме Керем коды  Сумма 

   

САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН 

КЕРЕМНҼР 

1 00 00000 00 0000 000 1112,6 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНҼР 1 01 00000 00 0000 000 240,0 

Физик затлар милкенҽ салым 1 01 02000 01 0000 110 240,0 

МИЛЕККҼ САЛЫМНАР 1 06 00000 00 0000 000    864,6 

Физик затлар милкенҽ салым 1 06 01000 00 0000 110    64,6 

Җир салымы 1 06 06000 00 0000 110    800,0 

ГОМУМИ КЕРЕМ САЛЫМЫ 1 05 00000 00 0000 000 8,00 

Бердҽм авыл хуҗалыгы салымы 1 05 03000 01 0000 000 8,00 

ТҮЛҼҮСЕЗ КЕРЕМНҼР 2 00 00000 00 0000 000                           

1342,46 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

2 02 15000 00 0000 150    1256,10 



Исеме Керем коды  Сумма 

   

дотациялҽр бирү 

00Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ 

дотациялҽр 

2 02 15001 10 0000 150    1256,10 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

субвенциялҽр 

2 02 35000 00 0000 150    86,36 

      

Хҽрби комиссариатлар булмаган 

территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ 

алуны гамҽлгҽ ашыру өчен бюджетларга 

субвенциялҽр 

2 02 35118 10 0000 150    86,36 

БАРЛЫК КЕРЕМ  2455,06 

1.4 №5 Кушымтада: 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 

фаразлана торган керемнҽре күлҽме» 

 

- «Җирлек бюджетларына күчерелҽ торган ачыкланмаган кертемнҽр» юлында  

316 1 17 01050 10 0000 150  

 

 

кодын 316 117 01050 10 0000 180 кодына алыштырырга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                           Югары Ослан муниципаль районы  

                         Карагуҗа авыл җирлеге Советының  

                         2018 елның 18 декабрендҽ  

                         кабул ителгҽн 50-217 номерлы карарына 
                                 5нче Кушымта 

 
 Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты керемнҽренең 

Баш администраторлары Исемлеге 

 Таблица 1 

Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары    Югары Ослан муниципаль 

районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты керемнҽренең Баш администраторлары 

Исемлеге 

Бюджет классификациясе коды  

баш 

админист

раторы 

керемнҽр

е 

җирлек бюджеты 

керемнҽре 

Исеме 

 

1 2 3 

   

316 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Мөлкҽт һҽм 

җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

   

316 1 11 05025 10 0000 120 Аренда түлҽве рҽвешендҽ алына торган керемнҽр, 

шулай ук җирлеклҽр милкендҽге җир өчен аренда 

шартнамҽлҽрен төзү хокукын сатудан алынган акчалар 

(муниципаль автоном учреждениелҽрнең җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш) 

316 1 11 05035 10 0000 120 Җирлеклҽр идарҽсе органнарының оператив 

идарҽсендҽ һҽм алар тарафыннан төзелгҽн 

учреждениелҽрдҽге мөлкҽтне арендага бирүдҽн кергҽн 

керемнҽр (муниципаль бюджет һҽм автоном 

учреждениелҽр мөлкҽтеннҽн тыш) 

316 1 11 07015 10 0000 120 Муниципаль унитар предприятиелҽрнең җирлеклҽр 

төзегҽн салым һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр 

түлҽгҽннҽн соң кала торган керем өлешен күчерүдҽн 

керемнҽр  

316 1 13 01995 10 0000 130 Авыл җирлеклҽре бюджет акчаларын алучылар 

тарафыннан түлҽүле хезмҽтлҽр (эшлҽр) күрсҽтүдҽн 

башка керемнҽр 



1 2 3 

   

316 1 13 02995 10 0000 130 Җирлеклҽр бюджетларының чыгымнарын 

компенсациялҽүдҽн башка керемнҽр 

316 1 14 02052 10 0000 410 Җирлеклҽр идарҽсе органнары (муниципаль бюджет 

һҽм автоном учреждениелҽр мөлкҽтеннҽн тыш) 

карамагындагы учреждениелҽрнең оператив 

идарҽсендҽ булган мөлкҽтне ҽлеге мөлкҽт буенча төп 

чараларны гамҽлгҽ ашыру өлешендҽ сатудан кергҽн 

керемнҽр 

316 1 14 02052 10 0000 440 Җирлеклҽр идарҽсе органнары (муниципаль бюджет 

һҽм автоном учреждениелҽр мөлкҽтеннҽн тыш) 

карамагындагы учреждениелҽрнең оператив 

идарҽсендҽ булган мөлкҽтне ҽлеге мөлкҽт буенча 

матди запасларны гамҽлгҽ ашыру өлешендҽ сатудан 

кергҽн керемнҽр 

316 1 14 02053 10 0000 410 Җирлеклҽр милкендҽге башка мөлкҽтне (муниципаль 

бюджет һҽм автоном учреждениелҽр, шулай ук 

муниципаль унитар предприятиелҽр, шул исҽптҽн 

казна учреждениелҽре мөлкҽтеннҽн тыш) гамҽлгҽ 

ашырудан алынган керемнҽр күрсҽтелгҽн милек буенча 

төп чараларны гамҽлгҽ ашыру өлешендҽ 

316 1 14 02053 10 0000 440 Җирлеклҽр милкендҽ булган башка мөлкҽтне 

(муниципаль бюджет һҽм автоном учреждениелҽр, 

шулай ук муниципаль унитар предприятиелҽр, шул 

исҽптҽн казна учреждениелҽре мөлкҽтеннҽн тыш) 

гамҽлгҽ ашырудан алынган керемнҽр күрсҽтелгҽн 

мөлкҽт буенча матди запасларны гамҽлгҽ ашыру 

өлешендҽ 

316 1 14 06025 10 0000 430 Җирлеклҽр милкендҽге җир кишҽрлеклҽрен сатудан 

керемнҽр (муниципаль автоном учреждениелҽрнең җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш) 

316 1 17 01050 10 0000 180 Җирлек бюджетларына күчерелҽ торган ачыкланмаган 

кертемнҽр  

300 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы 

300 1 08 04020 01 0000 110 Җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи затлары 

тарафыннан нотариаль гамҽллҽр кылуга Россия 

Федерациясенең закон актлары нигезендҽ вҽкалҽтле 

нотариаль гамҽллҽр кылган өчен дҽүлҽт пошлинасы 



1 2 3 

   

300 1 08 07175 01 0000 110 Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органы тарафыннан авыл 

җирлеклҽре бюджетларына күчерелҽ торган куркыныч, 

авыр һҽм (яки) зур габаритлы йөклҽрне ташуны 

гамҽлгҽ ашыручы автомобиль юллары буенча хҽрҽкҽт 

итүгҽ махсус рөхсҽт биргҽн өчен дҽүлҽт пошлинасы 

300 

 

300 

1 13 01995 10 0000 130 

 

1 13 02065 10 0000 130 

Авыл җирлеклҽре бюджет акчаларын алучылар 

тарафыннан түлҽүле хезмҽтлҽр (эшлҽр) күрсҽтүдҽн 

башка керемнҽр 

Җирлеклҽр мөлкҽтен эксплуатациялҽүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ тотылган чыгымнарны каплау тҽртибендҽ 

кергҽн керемнҽр 

300 1 13 02995 10 0000 130 Җирлеклҽр бюджетларының чыгымнарын 

компенсациялҽүдҽн башка керемнҽр 

300 1 16 18050 10 0000 140 Бюджет законнарын бозган өчен (җирлеклҽр 

бюджетлары өлешендҽ) акчалата түлҽтүлҽр 

(штрафлар) 

300 1 16 32000 10 0000 140 Бюджет акчаларын законсыз яки максатчан кулланмау 

нҽтиҗҽсендҽ китерелгҽн зыянны каплауга салына 

торган акчалата түлҽтүлҽр (җирлеклҽр бюджетлары 

өлешендҽ) 

300 

 

      300 

1 16 33050 10 0000 140 

 

 

1 16 51040 02 0000 140 

 

Товарлар ташуга, эшлҽр башкаруга, җирлеклҽр 

ихтыяҗлары өчен хезмҽт күрсҽтүгҽ заказлар 

урнаштыру турында Россия Федерациясе законнарын 

бозган өчен акчалата түлҽтүлҽр (штрафлар)  

Муниципаль хокукый актларны үтҽмҽгҽн өчен 

җирлеклҽр бюджетларына күчерелҽ торган Россия 

Федерациясе субъектлары законнарында билгелҽнгҽн 

акчалата түлҽтүлҽр (штрафлар) 

300 1 16 90050 10 0000 140 Акчалата түлҽтүдҽн башка керемнҽр (штрафлар) 

һҽм җирлеклҽр бюджетларына күчерелҽ торган зыянны 

кайтаруга бүтҽн суммалар 

300 1 17 01050 10 0000 150 Җирлек бюджетларына күчерелҽ торган ачыкланмаган 

кертемнҽр 

300 1 17 05050 10 0000 150 Җирлеклҽр бюджетларының салым булмаган башка 

керемнҽре 

300 1 17 14030 10 0000 150 Җирлеклҽр бюджетларына кертелҽ торган үзара салым 

акчалары 



1 2 3 

   

     300 2 02 15001 10 0000 150 Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ җирлеклҽр 

бюджетларына дотациялҽр 

300 2 02 15002 10 0000 150 Бюджетларның баланслылыгын тҽэмин итү буенча 

чараларга җирлек бюджетларына дотациялҽр бирү 

300 2 02 20077 10 0000 150 Муниципаль берҽмлеклҽр милкенең капиталь төзелеш 

объектларына бюджет инвестициялҽре өчен җирлеклҽр 

бюджетларына субсидиялҽр 

300 2 02 29999 10 0000 150 Җирлеклҽр бюджетларына башка субсидиялҽр 

300 2 02 35118 10 0000 150 Хҽрби комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ 

беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыру өчен 

җирлеклҽр бюджетларына субвенциялҽр 

300 2 02 30024 10 0000 150 Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 

тапшырыла торган вҽкалҽтлҽрне үтҽүгҽ җирлеклҽр 

бюджетларына субвенциялҽр 

300 2 02 39999 10 0000 150 Җирлеклҽр бюджетларына башка субвенциялҽр 

300 2 02 45160 10 0000 150 Башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн 

өстҽмҽ чыгымнарны компенсациялҽү өчен җирлеклҽр 

бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 

300 2 02 40014 10 0000 150 Төзелгҽн килешүлҽр нигезендҽ җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽре өлешен гамҽлгҽ 

ашыруга муниципаль районнар бюджетларыннан 

җирлеклҽр бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 

300 

 

   300 

2 02 49999 10 0000 150 

 

2 04 05020 10 0000 150 

Җирлеклҽр бюджетларына тапшырыла торган башка 

бюджетара трансфертлар 

Дҽүлҽтнеке булмаган оешмалар тарафыннан җирлек 

бюджетларыннан файдаланучыларга бирелҽ торган 

акчадан кергҽн акчалар 

300 2 07 05000 10 0000 150 Җирлеклҽр бюджетларына түлҽүсез башка керемнҽр 



1 2 3 

   

300 2 08 05000 10 0000 150 Артык түлҽнгҽн яки артык кайтарып алынган салым, 

җыемнар һҽм башка түлҽүлҽрне кире кайтару (исҽпкҽ 

алу) гамҽлгҽ ашыру өчен, шулай ук мондый кире 

кайтаруны вакытында башкармаган һҽм артык 

кайтарып алынган суммаларга исҽплҽнгҽн 

процентларның суммасы 

300 2 18 05010 10 0000 150 Авыл җирлеклҽре бюджетларының узган еллардагы 

субсидиялҽрне бюджет учреждениелҽре кире 

кайтарудан керемнҽре 

300 

 

300 

2 18 05030 10 0000 150 

 

2 19 45160 10 0000 150 

Авыл җирлеклҽре бюджетларының узган ел калган 

субсидиялҽрне кире кайтарудан керемнҽре 

Башка дҽрҽҗҽдҽге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгҽн карарлар нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн 

өстҽмҽ чыгымнарны компенсациялҽү өчен тапшырыла 

торган башка бюджетара трансфертларны кире кайтару 

300 

 

 

2 19 60010 10 0000 150  

 

Максатчан билгелҽнеше булган субсидиялҽр, 

субвенциялҽр һҽм башка бюджетара трансфертлар 

калдыкларын җирлеклҽр бюджетларыннан кире 

кайтару. 

000 Барлык администраторларга беркетелгҽн керемнҽр 

   

000 1 16 23051 10 0000 140 Файдалы кулланучылар-җирлек бюджетлары 

акчаларын алучылар чыгыш ясаганда граждан 

җаваплылыгын мҽҗбүри иминлҽштерү буенча иминият 

очраклары барлыкка килгҽн очракта зыянны 

кайтарудан килгҽн керемнҽр 

000 1 16 90050 10 0000 140 Җирлеклҽр бюджетларына күчерелҽ торган зыянны 

түлҽтүдҽн (штрафлардан) һҽм башка суммалардан 

башка керемнҽр 

000 1 17 05050 10 0000 150 Җирлеклҽр бюджетларының салым булмаган башка 

керемнҽре 

__________________________ 

* Җирлек бюджетына күчерелҽ торган керемнҽр өлешендҽ. 

 

 

 



   1.5 № 7 Кушымтада: 

   «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары һҽм 

чыгымнар төрлҽре төркемнҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү»   

 

- «Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 01 юлында «1212,2» санын «1267,906» санына 

алыштырырга 

 - «Югары вазыйфаи затлар функциясе» 01 02 юлында «377,0» санын «429,706» санына 

алыштырырга 

- «Башка түлҽүлҽр» 354 0113   – «52,706» юлын өстҽргҽ 
- «Башка салымнар, җыемнар түлҽү» 3540113 9900092350 853 – «52,706» юлын өстҽргҽ 
- «Россия Федерациясе Хөкүмҽте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 355 01 04 юлында 

«479,4» санын «481,4» санына алыштырырга 

- «Үзҽк аппарат» 01 04 990000204 юлында «479,4» санын «481,4» санына алыштырырга 

- «Җирле үзидарҽ органнары функциялҽрен үтҽү 355 0104 9900002040 800 » юлын 
өстҽргҽ «0,0» санын «2,0» санына алыштырырга 
- « Үз җиңел автомобильлҽрне тоту белҽн бҽйле чыгымнар (тигезлҽүгҽ субсидиялҽр) 355 
0104 9900002040 800 90211 » юлын өстҽргҽ «0,0» санын «2,0» санына алыштырырга  
- «Башка гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 0113 юлында «355,8» санын «356,8» санына 

алыштырырга 

- «Оешмалар милеге өчен салым һҽм җир салымы түлҽү 0113 9900002950 » юлында 
«1,8» санын «2,8» санына алыштырырга 
- «Башка  бюджет ассигнованиялҽре  0113 9900002950 800» юлында«1,8» санын «2,8» 
санына алыштырырга 
- «Милли иминлек һҽм хокук саклау эшчҽнлеге» 03 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «290,0» 

санына алыштырырга 

- «Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү» 0310 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «290,0» 

санына алыштырырга 

- «Башка түлҽүлҽр» 0310 9900092350 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «6,0» санына 

алыштырырга 

- «Башка түлҽүлҽр» 0310 9900092350 852 юлын өстҽргҽ - «0,00» санын «6,0» санына 

алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

сатып алу» 0310 9900092350 юлын өстҽргҽ - «0,00» санын «284,0» санына алыштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалык» 05 юлына 235,6» санын «769,0» санына алыштырырга 

- «Төзеклҽндерү» 0503 юлына «235,6» санын «769,0» санына алыштырырга 

- «Зиратларны карап тоту» 0503 9900078040 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «533,4» 

санына алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

сатып алу» 0503 9900078040 244 юлын өстҽргҽ - «0,00» санын «533,4» санына 

алыштырырга 

- «Мҽдҽният һҽм кинемотография» 355 08 юлында «699,0» санын «691,0» санына 

алыштырырга 

- «Мҽдҽният» 355 08 01 юлында «699,0» санын «691,0» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итү» 355 08 01 

0840144091 юлында «609,3» санын  «601,3» санына алыштырырга 



- «Дҽүлҽт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

сатып алу 0801 0840144091 200» юлында «379,4» санын «371,4» санына алыштырырга 

 

 

1.6.  №9 Кушымтада:  

«2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 
Ведомство структурасы» 
 
- «Җирлек Советы» 354 юлында «377,0» санын «429,706» санына алыштырырга 

- «Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 354 01 юлында «377,0» санын «429,706» санына 

алыштырырга 

 - «Югары вазыйфаи затлар функциясе» 354 01 02 юлында «377,0» санын «429,706» 

санына алыштырырга 

- «Башка түлҽүлҽр» 354 0113   – «52,706» юлын өстҽргҽ 
- «Башка салымнар, җыемнар түлҽү»3540113 9900092350 853 – «52,706» юлын өстҽргҽ 
- «Авыл җирлеге башкарма комитеты» 355 юлында «2078,06» санын «2903,46» санына 

алыштырырга 

- «Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 355 01 юлында «835,3» санын «837,3» санына 

алыштырырга 

- «Россия Федерациясе Хөкүмҽте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 355 01 04 юлында 

«479,5» санын «481,4» санына алыштырырга 

- «Башка гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 0113 юлында «355,8» санын «356,8» санына 

алыштырырга 

- «Оешмалар милеге өчен салым һҽм җир салымы түлҽү 355 0113 9900002950 » юлында 
«1,8» санын «2,8» санына алыштырырга 
- «Башка бюджет ассигнованиелҽре 355 0113 9900002950 800» юлында «1,8» санын  
«2,8» санына алыштырырга 
- «Җирле үзидарҽ органнары функциялҽрен үтҽү 355 0104 9900002040 800 » юлын 
өстҽргҽ «0,0» санын «2,0» санына алыштырырга 
- «Үз җиңел автомобильлҽрне тоту белҽн бҽйле чыгымнар (тигезлҽүгҽ субсидиялҽр) 355 
0104 9900002040 800 90211 » юлын өстҽргҽ «0,0» санын «2,0» санына алыштырырга 
- «Милли иминлек һҽм хокук саклау эшчҽнлеге» 03 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «290,0» 

санына алыштырырга 

- «Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү» 0310 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «290,0» 

санына алыштырырга 

- «Башка түлҽүлҽр» 0310 9900092350 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «6,0» санына 

алыштырырга 

- «Башка түлҽүлҽр» 0310 9900092350 852 юлын өстҽргҽ - «0,00» санын «6,0» санына 

алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

сатып алу» 0310 9900092350 юлын өстҽргҽ - «0,00» санын «284,0» санына алыштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалык» 05 юлына «235,6» санын «769,0» санына алыштырырга 

- «Төзеклҽндерү» 0503 юлына «235,6» санын «769,0» санына алыштырырга 

- «Зиратларны карап тоту» 0503 9900078040 юлын өстҽргҽ – «0,00» санын «533,4» 

санына алыштырырга 



- «Дҽүлҽт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

сатып алу» 0503 9900078040 244 юлын өстҽргҽ - «0,00» санын «533,4» санына 

алыштырырга 

- «Мҽдҽният һҽм кинемотография» 355 08 юлында «699,0» санын «691,0» санына 

алыштырырга 

- «Мҽдҽният» 355 08 01 юлында «699,0» санын «691,0» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген тҽэмин итү» 355 08 01 

0840144091 юлында «609,3» санын «601,3» санына алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль ихтыяҗлар) өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү 

сатып алу 0801 0840144091 200» юлында «379,4» санын «371,4» санына алыштырырга 

 

  2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Татарстан 

Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга.  

  3.Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

 

 

Совет рҽисе, 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгы                                                                 С.А.Сакин 

 

                

 


