
 

                          

 

Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  

елның 18  декабрендә кабул ителгән 50-217 номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 

елларның планлы чорына бюджеты турында»  карарына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

      Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгы Сакин С.А. Район Башлыгына, сәркатип, 

бухгалтерга, сакчылык сигнализациясе хезмәте күрсәтүгә, милеккә салым түләү 

өчен акча кирәклеге турында  мәгълүматын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан 

соң,  

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл 

җирлеге карар итте: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  

елның 18 декабрендә кабул ителгән 50-217  номерлы «Югары Ослан муниципаль 

районының Карагуҗа авыл җирлегенең 2019  елга һәм 2020, 2021  еллар планлы 

чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

  1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 

      2)  кече пунктта «2481,453» санын «2540,453» саны белән алыштырырга; 

     3)  кече пунктта «26,353» санын «85,353» саны белән алыштырырга; 

 

1.2. Кушымта №1 түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 

01.04.2019 53-239 



  

 

 

 Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге Советының  

01.04.2019 елның 18 декабрендәге  

53-239 номерлы карары белән 

1 нче кушымта 

 

 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Карагуҗа авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары  
(мең сум.) 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма 

   

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -2540,453 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -2540,453 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -2540,453 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыгын киметү 2455,1 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү 2455,1 

01 05 02 01 10 0000 610 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 2455,1 

 

1.5 Кушымта № 7: 

   «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 

һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү»   

- «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 01 юлында «1241,553» санын «1326,753» саны белән 

алыштырырга 

 - «Югары вазыйфаи затлар эшчәнлеге» 01 02 юлында «403,353» санын «432,153» 

саны белән алыштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 354 01 02 9900002030 100 юлында 

«377,0» санын «405,8» саны белән алыштырырга 

- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» 355 01 04 

юлында «481,4» санын «506,3» саны белән алыштырырга 



- «Үзәк аппарат» 01 04 9900002040 юлында «481,4» санын «477,5» саны белән 

алыштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 01 04 9900002040 100 юлында 

«320,2» санын «345,1» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» 355 0104 9900002040 244 юлында «159,2» санын «130,4» саны 

белән алыштырырга 

- «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «356,8» санын «388,3» саны 

белән алыштырырга 

- «Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү 0113 9900002950» юлында «2,8» 

санын «6,8» саны белән алыштырырга 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре 0113 9900002950 800» юлында «2,8» санын 

«6,8» саны белән алыштырырга 

- «Башка түләүләр» 355 0113 9900092350 244 юлында «0,0» санын «7,8» саны белән 

алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» 355 0113 9900092350 244 юлында «0,00» санын «7,8» саны белән 

алыштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалык» 05 юлында «769,0» санын «783,4» саны белән 

алыштырырга 

- «Төзекләндерү» 0503 юлында «769,0» санын «783,4» саны белән алыштырырга 

- добавить строку «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча 

башка чаралар» 0503 9900078050 – цифры «0,00» заменить цифрами «14,4» саны 

белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» 0503 9900078050 244- юлында «0,00» санын «14,4» саны белән 

алыштырырга 

- «Мәдәният һәм кинемотография» 355 08 юлында «691,0» санын «679,2» саны 

белән алыштырырга 

- «Мәдәният» 355 08 01 юлында «691,0» санын «679,2» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 355 08 01 

0840144091 юлында «601,3» санын «589,5» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу 0801 0840144091 200» юлында «371,4» санын «359,6» саны белән 

алыштырырга 

 

 

1.6. Кушымтада №9:  



« 2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 

Ведомство структурасы» 

- «Җирлек Советы» 354 юлында «403,353» санын «432,153» саны белән 

алыштырырга 

- «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 354 01 юлында «403,353» санын «432,153» саны белән 

алыштырырга 

 - «Югары вазыйфаи затлар эшчәнлеге» 354 01 02 юлында «403,353» санын 

«432,153» саны белән алыштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары»354 01 02 9900002030 100 юлында 

«377,0» санын «405,8» саны белән алыштырырга 

- «Авыл җирлеге Башкарма комитеты» 355 юлында «2903,46» санын «2974,26» саны 

белән алыштырырга 

- «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 355 01юлында «837,3» санын «862,2» саны белән 

алыштырырга 

- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» 355 01 04 

юлында «481,4» санын «506,3» саны белән алыштырырга 

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

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары»355 01 04 9900002040 100 юлында 

«320,2» санын «345,1» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» 355 0104 9900002040 244 юлында «159,2» санын «130,4» саны 

белән алыштырырга 

- «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «356,8» санын «388,3» саны 

белән алыштырырга 

- «Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү 355 0113 9900002950 » юлында 

«2,8» санын «6,8» саны белән алыштырырга 

- « Башка бюджет ассигнованиеләре 355 0113 9900002950 800» юлында «2,8» санын 

«6,8» саны белән алыштырырга 

- «Башка түләүләр» 355 0113 9900092350 244 юлында «0,0» санын «7,8» саны белән 

алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» 355 0113 9900092350 244 юлында «0,00» санын «7,8» саны белән 

алыштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалык» 05 юлында «769,0» санын «783,4» саны белән 

алыштырырга 

- «Төзекләндерү» 0503 юлында «769,0» санын «783,4» саны белән алыштырырга 



- «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка чаралар» 

0503 9900078050 – юлында «0,00» санын «14,4» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» 0503 9900078050 244- юлын өстәргә «0,00» санын «14,4» саны 

белән алыштырырга 

- «Мәдәният һәм кинемотография» 355 08 юлында «691,0» санын «679,2» саны 

белән алыштырырга 

- «Мәдәният» 355 08 01 юлында «691,0» санын «679,2» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 355 08 01 

0840144091 юлында «601,3» санын «589,5» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу 0801 0840144091 200» юлында «371,4» санын «359,6» саны белән 

алыштырырга. 

      2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

      3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны бюджет-финанс һәм икътисад 

мәсьәләләре буенча Карагуҗа авыл җирлеге Советының даими комиссиясенә 

йөкләргә 

 

Совет Рәисе, 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге  

Башлыгы                                                                                           С.А.Сакин 

 


