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Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советының 
2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 55-222 номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районының Ямбулат авыл җирлегенең 2019  елга, 2020 һәм 2021 
елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү 

турында. 
 

Ямбулат авыл җирлеге Башлыгы, Совет рәисе Әхмәтҗанов М. Н. мәгълҥматын 
тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, 

  
Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 

карар итте: 
 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге Советының 2018  
елның 19 декабрендә кабул ителгән 55-222  номерлы «Югары Ослан муниципаль 
районының Ямбулат авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 һәм 2021  елларның планлы 
чорына бюджеты турында» тҥбәндәге ҥзгәрешләрне кертергә:    
     1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 
2) кече пунктта «1585,16» санын «1595,16» саны белән алыштырырга 
 3) цкече пунктта «33,5» санын «43,5» саны белән алыштырырга 

1.2.Кушымта  №1 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат  авыл 
җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары» тҥбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 
 

Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат авыл җирлеге Советының  

2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 
 № 55-222 карарына 

1 нче кушымта  
 

"2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат  авыл җирлеге бюджеты 
кытлыгын финанслау чыганаклары”  
                                                                                                                        (мең сум) 

Кҥрсәткеч коды Кҥрсәткеч исеме Сумма 

01 00 00 00 00 0000 
000 

Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары 43,5 

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Центральная, д.5, с. 

Ямбулатово, 
422587 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 
ЯМБУЛАТАВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
Узәк ур., 5 нче йорт, Ямбулат авылы, 

422587 

 
Тел.: (84379)  36-5-18  факс: (84379) 36-5-18 

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Центральная, д.5, с. 

Ямбулатово, 
422587 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 
ЯМБУЛАТАВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
Узәк ур., 5 нче йорт, Ямбулат авылы, 

422587 

 
Тел.: (84379)  36-5-18  факс: (84379) 36-5-18 



Кҥрсәткеч коды Кҥрсәткеч исеме Сумма 

01 05 00 00 00 0000 
000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА 
КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҤЗГӘРТҤ 

43,5 

01 05 00 00 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -1551,66 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калган башка кҥләмен арттыру -1551,66 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -1551,66 

01 05 00 00 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калдыгын киметҥ 1595,16 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калган башка кҥләмен киметҥ 1595,16 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметҥ 1595,16 

1.3. Кушымта № 8 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат авыл 
җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бҥлекләре һәм бҥлекчәләре, 
максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре төркеме буенча бюджет 
ассигнованиеләрен бҥлҥ»: 
- «Дәҥләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
кҥрсәтҥ сатып алу» юлында 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «141,3» санын «171,3» саны белән алыштырырга; 
- «Дәҥләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
кҥрсәтҥ сатып алу» юлын 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «10,0» саны белән өстәргә; 
- «Дәҥләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
кҥрсәтҥ сатып алу» юлында 0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «168,6» санын «138,6» саны белән алыштырырга; 
- «Барлык чыгымнар» юлында «1585,16» санын «1595,16» саны белән 
алыштырырга; 
1.2. Кушымта № 10 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Ямбулат авыл 
җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 
- «Дәҥләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
кҥрсәтҥ сатып алу» юлында 365-0104-9900002040-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «141,3» санын «171,3» саны белән алыштырырга;  
- «Дәҥләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
кҥрсәтҥ сатып алу» юлын 365-0113-9900092350-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «10,0» саны белән өстәргә; 
- «Дәҥләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
кҥрсәтҥ сатып алу» юлында 365-0801-0840144091-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «168,6» санын «138,6» саны белән алыштырырга; 
- «Барлык чыгымнар» юлында «1585,16» санын «1595,16» саны белән 
алыштырырга. 
      2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районның рәсми   сайтында һәм 
Татарстан Республикасы хокукый мәгълҥмат порталында   урнаштырырга. 



        3. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 
районы Ямбулат  авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад 
мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 
 
 
Совет рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Ямбулат авыл җирлеге башлыгы 

 
 
                                 М.Н. Ахметзянов 

 
 
 

АПРЕЛЬ 

Карар № 56-241  22.04.2019 ел 

 
Исеме 

бюджет классификациясе кодлары 
Сумма  

(+; -)сум 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Ирекле калдык  

Башка гомумдәҥләт 
мәсьәләләре 

365 0113 990002950 200 +10000,00 

Кҥчмә 

Башкарма комитет 341 0104 9900002040 200 +30000,00 

Мәдәният 341 0801 0840144091 200 -30000,00 

 


