
 
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 

2018 нче елның 19 нчы декабрендә кабул ителгән 53-232  санлы «Югары Ослан 
муниципаль районының Октябрьский авыл җирлегенең 2019  елга, 2020 һәм 2021 
елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 

Октябрьский авыл җирлеге Башлыгы Азизов Ш. Р. мәгълүматын тыңлаганнан һәм 
карап тикшергәннән соң,   
 

Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советы 
карар чыгарды: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 2018 
елның 19 декабрендә кабул ителгән 53-232 санлы «Октябрьский авыл җирлегенең 2019 
елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 1.2. № 8 Кушымтада: 

  «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге бюджеты 
чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 
һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 

- «Югары вазыйфаи затлар эшчәнлеге» юлында  0102 бюджет классификациясе кодлары 
буенча  «388,0» санын  «402,4» санына алыштырырга; 

- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030-100 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «388,0» санын «402,4» санына алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104 бюджет классификациясе кодлары буенча «516,7» санын 
«502,3» санына алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «185,0» санын «170,6» санына алыштырырга; 

04.02.2019 54-238 



- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «98,7» санын «112,4» санына 
алыштырырга 

- «Оешмалар милеге өчен салым һәм җир салымы түләү» юлында 0113-9900002950 -800 
бюджет классификациясе кодлары буенча «122,0» санын «134,9» санына алыштырырга 

- «Башка түләүләр» юлын 0113-9900092350 -200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча өстәргә «0» санын «7,8» санына алыштырырга 

- «Башка түләүләр» 0113-9900092350-800 юлын өстәргә, «0» санын «1,7» санына 
алыштырырга; 

- «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» 0310-9900092350 бюджет классификациясе 
кодлары буенча юлын өстәргә «0» санын «4,4» санына алыштырырга 

- «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-0840144091 
бюджет классификациясе кодлары буенча «2018,7» санын «1991,9» санына 
алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу» 
юлында 0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «1454,8» санын 
«1428,0» санына алыштырырга  

1.3. № 10 Кушымтада «Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлегенең 
2019 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы» 

- «Югары вазыйфаи затлар эшчәнлеге» юлында 334-0102 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «388,0» санын «402,4» санына алыштырырга 

- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 334-0102-9900002030-100 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «388,0» санын «402,4» санына алыштырырга 

- «Үзәк аппарат»  юлында 335-0104 бюджет классификациясе кодлары буенча «516,7» 
санын «502,3» санына алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында 335-0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «185,0» санын «170,6» санына алыштырырга  

- «Оешмалар милеге өчен салым һәм җир салымы түләү» юлында 335-0113-9900002950 -
800 бюджет классификациясе кодлары буенча «122,0» санын «134,9» санына 
алыштырырга 

- «Башка түләүләр» юлын 335-0113-9900092350 -200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча өстәргә «0» санын «7,8» санына алыштырырга 

- «Башка түләүләр» юлында 335-0113-9900092350-800 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «0» санын «1,7» санына алыштырырга 

- «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» юлын 335-0310-9900092350 бюджет 
классификациясе кодлары буенча өстәргә «0» санын «4,4» санына алыштырырга 



- «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 335-0801-
0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «2018,7» санын «1991,9» санына 
алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу» 
юлында 335-0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «1454,8» 
санын «1428,0» 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 
Октябрьский авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре буенча даими 
комиссиягә йөкләргә. 

 
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районының  
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы                                         Ш.Р. Азизов        
 


