
 

 

 «Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлегенең 2019 елга 

һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында» Югары Ослан 

муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 

декабре 53-241 карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

       Канаш авыл җирлеге Башлыгы Вальков Н.Н. 2019 елның 1 гыйнварына 

бюджетның ирекле калдыгын төзү һәм 2019 елга бюджет статьяларына 

үзгәрешләр кертү кирәклеге турында мәгълүматын тыңлап һәм карап 

тикшергәннән соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге карар 

чыгарды: 

   1. Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Советының 2018 

елның 19  декабрендә кабул ителгән 53-241  номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районы Канаш авыл җирлегенең 2019  елга һәм 2020 һәм 2021  

елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

   Кушымта № 8 «2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына Югары Ослан 

муниципаль районы Канаш авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын 

классификацияләүнең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 

- «Үзәк аппарат» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0104-9900002040-200 юлында 

«254,9» санын «279,9» саны белән алыштырырга 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0801-0840144091-200 юлында 

«439» санын «412,6» саны белән алыштырырга 

- «Милек һәм җир салымына салым түләү» «Башка бюджет 

ассигнованиеләре» 0113-9900002950-800 юлында «13,0» санын «14,4» саны 

белән алыштырырга 

1.1. Кушымта № 10 «Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл 

җирлегенең 2018 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы»: 

01.04.2019 №55-250 



- «Үзәк аппарат» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 357-0104-9900002040-200 

юлында «254,9» санын «279,9» саны белән алыштырырга 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 357-0801-0840144091-200 

юлында «439» санын «412,6» саны белән алыштырырга  

- «Милек һәм җир салымына салым түләү» «Башка бюджет 

ассигнованиеләре» 357-0113-9900002950-800 юлында  «13» санын «14,4» 

саны белән алыштырырга. 
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