
 
 

       Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советының 

2018  елның 19  декабрендә кабул ителгән 48-21  номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районының Куралово авыл җирлегенең 2019  елга, 2020 һәм 

2021  елларның планлы чорына бюджеты турында»  карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты 

җитәкчесе Тимиряева Т. Ю. мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

карар кылды: 

     1. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советының 2018 

елның 19 декабрендәге 48-218 номерлы «Куралово авыл җирлегенең 2019 елга 

һәм 2020 һәм 2021 елгы план чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

    1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 

1) кече пунктта «4899,11» санын «5132,51» саны белән алыштырырга 

2) кече пунктта «5185,11» санын «5502,28» саны белән алыштырырга 

3) кече пунктта «286,0» санын «369,78» саны белән алыштырырга 

     1.2. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары» №1 Кушымтаны  түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
 

 

 

 

 

 

 

 

            02.04.2019                                                                                        52-236 



 

 
Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                            

Куралово авыл җирлеге Советының 

                                                                                                  

02.04.2019 ел № 52-2347 карарына  

                                                                                                                                   

1нче кушымта 

 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары  

                                                                                                                        (мең сум) 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме Сумма 

01 00 00 00 00 

0000 000 

БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ ФИНАНСЛАУ 

ЧЫГАНАКЛАРЫ 

369,78 

01 05 00 00 00 

0000 000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 

СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

369,78 

01 05 00 00 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -5132,51 

01 05 02 01 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -5132,51 

01 05 02 01 10 

0000 510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен 

арттыру 

-5132,51 

01 05 00 00 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калдыгын киметү 5502,28 

01 05 02 01 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү 5502,28 

01 05 02 01 10 

0000 610 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 5502,28 

  

1.3.« Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге бюджетының 

2019 елга фаразланган керемнәре күләме» № 3 Кушымтада:   

- «Авыл җирлекләре бюджетларына керә торган үзара салым акчалары» бюджет 

классификациясе коды 1 17 14030 10 0000 150 «233,4» санын өстәргә 

1.4.  «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан 

статьялар һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» №8 

Кушымтада: 

- 0104-9900002040-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында «387,2» санын «417,5» 

саны белән алыштырырга; 

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

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



классификациясе кодлары буенча «323,8» санын «356,8» саны белән 

алыштырырга; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 0409-9900078020-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «371,6» санын «605,0» саны белән 

алыштырырга; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлын 0503-9900078040-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «43,6» саны белән өстәргә; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 0503-9900078050-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «328,0» санын «337,9» саны белән 

алыштырырга; 

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

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

классификациясе кодлары буенча «1973,8» санын «1940,8» саны белән 

алыштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «5185,11» санын «5518,81» саны белән 

алыштырырга; 

1.5. № 10 Кушымтада: 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге 

бюджетының Ведомство структурасы» 

Ведомство «Башкарма комитет» «343» бюджет классификациясе кодлары буенча 

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

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» юлында 343-0104-9900002040-100 

бюджет классификациясе кодлары буенча «387,2» санын «417,5» саны белән 

алыштырырга; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0104-9900002040-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «323,8» санын «356,8» саны белән 

алыштырырга; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0409-9900078020-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «371,6» санын «605,0» саны белән 

алыштырырга; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0503-9900078040-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «43,6» санын өстәргә; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0503-9900078050-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «328,0» санын «337,9» саны белән 

алыштырырга; 

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

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0801-0840144091-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «1973,8» санын «1940,8» саны белән 

алыштырырга; 



- «Барлык чыгымнар» юлында «5185,11» санын «5518,81» саны белән 

алыштырырга. 

 

         2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 

         3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль 

районы Куралово авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Совет Рәисе урынбасары, 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

Куралово авыл җирлеге  

Башлыгы урынбасары                                                                              Г.Г. Маслов 

  



АПРЕЛЬ 

Карар №    -     02.04.2019 ел 

исеме 
бюджет классификациясе кодлары 

Сумма  

(+; -) сум. 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Буш калдык 

Башкарма комитет 343 0104 9900002040 100 +30 300,00 

Төзекләндерү 343 0503 9900078050 200 +9 900,00 

Зиратларны карап тоту 343 0503 9900078040 200 +43 575,66 

БАРЛЫГЫ 83 775,66 

Керемнәр 

Юл хуҗалагы 343 0409 9900078020 200 +233 400,00 

Барысы ирекле калдык + керемнәр 317 175,66 

Күчмә 

Башкарма комитет 343 0104 9900002040 200 +33 000,00 

Мәдәният 343 0801 0840144091 200 -33 000,00 

 


