
 

 
 

Мәйдан авыл җирлеге Советының 2018 нче елның 17 нче декабрендә кабул 
ителгән 48-227 нче номерлы "Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 

җирлегенең 2019 нчы елга һәм 2020, 2021 нче елларның планлы чорына бюджеты 
турында" карарына үзгәрешләр кертү турында. 

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

Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге Советы 
КАРАР ИТТЕ: 

1. Мәйдан авыл җирлеге Советының 2018 нче елның 17 нче декабрендә кабул 
ителгән 48-227 нче номерлы "Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 
җирлегенең 2019 нчы елга һәм 2020, 2021 нче еллар планлы чорына бюджеты 
турында" карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
1.1. Мәйдан авыл җирлеге бюджетының 2019 һәм 2020 һәм 2021 елларга төп 
характеристикаларына үзгәрешләр кертергә. Җирлек бюджетының «Бөтен 
чыгымнары күләмен»  «Барлык чыгымнар» (шартлы расланган чыгымнарсыз) дип 
үзгәртергә. 
1.2. «Җирлек муниципаль хакимияте органнары 2019 елда һәм 2020 һәм 2021 
еллар план чорында муниципаль хезмәткәрләр һәм бюджет өлкәсенең башка 
оешмалары хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә 
хокуклы түгел» дигән 8 статьясын «Авыл җирлегенең муниципаль хакимияте 
органнары 2019 елда җирлекнең муниципаль хезмәткәрләре, шулай ук җирле 
үзидарә органнары һәм муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләренең 
санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.  
-Җирле үзидарә органнарына 2019 елда муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук 
җирле үзидарә органнары һәм муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре 
санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итмәскә тәкъдим итәргә» дигән 
эчтәлек белән алыштырырга. 
1.3. Әлеге статьяның нигезләмәләре Россия Федерациясе Бюджет кодексы белән 
билгеләнгәнлектән, 9 статьяны төшереп калдырырга. 
1.4.  1 статьяның 1 өлешендә: 
- 2) кече пунктында «3447,66» санын «3450,16» саны белән алыштырырга 
- 3) кече пунктында «0» санын «2,41» саны белән алыштырырга 
1.5 № 1 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 
җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары» Таблица 1: 

01.02.2019 № 49-233 



- «Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары» юлында «0» санын «2,41» 
саны белән алыштырырга 
 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан авыл җирлеге Советының 2018 

елның 17 декабрендә кабул ителгән 48-

227 нче номерлы карарына 

                               1 нче кушымта 

 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан 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 

2,41 

01 05 00 00 00 0000 

000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА 

КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

2,41 

01 05 00 00 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -3447,66 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -3447,66 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -3447,66 

01 05 00 00 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калдыклары кимү 3450,07 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калган башка калдыклары кимү 3450,07 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларының башка калдыклары 

кимү 

3450,07 

 

 

 

1.6.  № 7 Кушымтада «2019 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге бюджетының чыгым классификациясе 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре 

буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 



- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «388,0» санын «446,0» санына алыштырырга 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында  0102-9900002030-100  

бюджет классификациясе кодлары буенча  «388,0»  санын «446,0» санына 

алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040 бюджет классификациясе кодлары 

буенча «769,40» санын «760,6» санына алыштырырга 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 0104-9900002040-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «470,1» санын «461,3» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

0113-9900029900 бюджет классификациясе кодлары буенча «328,5» санын 

«313,5» санына алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0113-9900029900-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «57,7» санын «42,7» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

0801-0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «940,8» санын 

«910,6» санына алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0801-0840144091-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «764,7» санын «734,5» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

0801-0830144090 бюджет классификациясе кодлары буенча «178,6» санын 

«174,6» санына алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0801-0830144090-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «16,0» санын «12,0» санына алыштырырга 

- «Реструктуризацияләү буенча пеняны түләү» юлында   0113-9900092350 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «0,0» санын «2,41» санына алыштырырга 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында 0113-9900092350-800 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «0,0» санын «2,41» санына алыштырырга 

1.6. № 9 Кушымтада «2019 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 

- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында   352-0102-9900002030 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «388,0» санын «446,0» санына алыштырырга 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында   352-0102-9900002030-

100 бюджет классификациясе кодлары буенча «388,0» санын «446,0» санына 

алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында 353-0104-9900002040 цифры «769,40» санын «794,6» 

санына алыштырырга 



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

күрсәтү сатып алу» юлында 353-0104-9900002040-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «470,1» санын «495,3» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

353-0113-9900029900 бюджет классификациясе кодлары буенча «328,5» санын 

«313,5» санына алыштырырга 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 353-0113-9900029900-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «57,7» санын «42,7» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

353-0801-0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «940,8» санын 

«930,6» санына алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 353-0801-0840144091-200200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «764,7» санын «754,5» санына алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

353-0801-0830144090 бюджет классификациясе кодлары буенча «178,6» санын 

«174,6» санына алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 353-0801-0830144090-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «16,0» санын «12,0» санына алыштырырга 

- «Реструктуризацияләү буенча пеняны түләү» юлында 352-0113-9900092350 

бюджет классификациясе кодлары буенча «0,0» санын «2,41» санына 

алыштырырга 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында 352-0113-9900092350-80 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «0,0» санын  «2,41» санына 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 
 

 


