
 

Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 

декабрендә кабул ителгән 61-259 номерлы «Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 елларның планлы чорына 

бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында. 

 

Макыл авыл җирлеге Башлыгы Л.Р. Цветкова мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Макыл  авыл җирлеге Советының 2018 

елның 17  декабрендә кабул ителгән 61-259  номерлы «2019 елга һәм 2020, 2021 

елларның планлы чорына Макыл авыл җирлеге бюджеты турында» карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

    1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 

 

- 2) кече пунктта «5226,48» санын «5445,48» саны белән алыштырырга; 

-  3) кече пунктта «52,07» санын «281,07» саны белән алыштырырга. 

 
Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге  

Советының 2018 елның 17 декабрендәге 

 61-259 номерлы карарына  

                           1 нче Кушымта  

 

2018 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл 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 281,07 

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 281,07 

           26.02.2019                                                           63-268 



Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма 

АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -5 174,41 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -5 174,41 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -5 174,41 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыгы кимү 5 445,48 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка күләме кимү 5 445,48 

01 05 02 01 10 0000 610 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлеше кимү 5 445,48 

 

1.2. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 

һәм   чыгымнар   төрләре   төркемнәре    буенча    бюджет    ассигнованиеләрен    бүлү»  

№7 Кушымтада:  

- 0104 9900002040 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «266,0» санын «434,4» саны белән 

алыштырырга; 

- 0801 0830144090 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «575,4» санын «528,0» саны белән 

алыштырырга; 

- 0503 9900078050 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлын өстәргә, «0,0» санын «86,0» саны 

белән алыштырырга; 

- 0113 9900002040 800 «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлын төшереп калдырырга; 

- 0113 9900092350 800 «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлын өстәргә, «0,0» санын  

«0,8» саны белән алыштырырга; 

- 0412 1600173440 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлын өстәргә, «0,0» санын  «22,0» саны 

белән алыштырырга. 

1.3. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең бюджет 

чыгымнарының ведомство структурасы» №9 Кушымтада : 

- 345 0104 9900002040 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында  «266,0» санын «434,4» саны белән 

алыштырырга; 

- 345 0801 0830144090 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «575,4» санын «528,0» саны белән 

алыштырырга; 

- 345 0503 9900078050 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлын өстәргә, «0,0» санын «86,0» саны 

белән алыштырырга; 

- 345 0113 9900002040 800 «Башка бюджет ассигнованиеләре» төшереп калдырырга; 



- 345 0113 9900092350 800 «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлын өстәргә, «0,0» 

санын «0,8» саны белән алыштырырга; 

- 345 0412 1600173440 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлын өстәргә, «0,0» санын «22,0» саны 

белән алыштырырга; 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

3. Бу карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 
 

        

               

Совет Рәисе,  

Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авыл җирлеге Башлыгы  А.И. Матвеева 

 


