
 

 

 
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 ЧЫГАРДЫ: 

     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: 

2) кече пунктта «4899,11   санын «5185,11» саны белән алыштырырга; 

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

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

бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары» №1 Кушымтаны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 
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 Югары Ослан муниципаль районы 

Куралово авыл җирлеге Советының 

2018 елның 19 декабрендәге 48-21 

номерлы карарына  

                                     1 нче кушымта 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово 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 

286,0 

01 05 00 00 00 

0000 000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 

СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

286,0 

01 05 00 00 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -4899,11 

01 05 02 01 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -4899,11 

01 05 02 01 10 

0000 510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен 

арттыру 

-4899,11 

01 05 00 00 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калдыгын киметү 5185,11 

01 05 02 01 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү 5185,11 

01 05 02 01 10 

0000 610 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 5185,11 

  

   1.3. «Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге бюджетының 

2019 елга фаразланган керемнәре күләме» № 3 Кушымтада: 

- «Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

дотацияләр бирү» бюджет классификациясе коды юлында 2 02 01000 00 0000 151 

санын 2 02 01000 00 0000 150 саны белән алыштырырга; 

- «Бюджетларның баланслануын тәэмин итү чараларын хуплауга дотацияләр» 

бюджет классификациясе коды юлында 2 02 01003 00 0000 151 санын 2 02 01003 

00 0000 150 саны белән алыштырырга; 

- «Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субвенцияләр» бюджет классификациясе коды юлында 2 02 03000 00 0000 151 

санын 2 02 03000 00 0000 150 саны белән алыштырырга; 

-  «Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру өчен бюджетларга субвенцияләр» бюджет классификациясе 

коды юлында 2 02 03015 00 0000 151 санын 2 02 03015 00 0000 150 саны белән 

алыштырырга. 

    1.4. «Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге 

бюджетының 2020 һәм 2021 елларга фаразланган табыш күләме» № 4 

Кушымтада: 

- «Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

дотацияләр бирү» бюджет классификациясе коды юлында 2 02 01000 00 0000 151 



санын 2 02 01000 00 0000 150 саны белән алыштырырга; 

- «Бюджетларның баланслануын тәэмин итү чараларын хуплауга дотацияләр» 

бюджет классификациясе коды юлында 2 02 01003 00 0000 151 санын 2 02 01003 

00 0000 150 саны белән алыштырырга; 

- «Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

субвенцияләр» бюджет классификациясе коды юлында 2 02 03000 00 0000 151 

санын 2 02 03000 00 0000 150 саны белән алыштырырга; 

- «Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә 

алуны гамәлгә ашыру өчен бюджетларга субвенцияләр» бюджет классификациясе 

коды юлында 2 02 03015 00 0000 151 санын 2 02 03015 00 0000 150 саны белән 

алыштырырга. 

 

       1.5. «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: 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында 0113-9900002040-800 бюджет 

классификациясе коды буенча «1,5» санын «0» саны белән алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында 0113-9900002950-800 бюджет 

классификациясе коды буенча «199,6» санын «201,6» саны белән алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе 

коды юлында «237,0» санын өстәргә; 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» 0113-9900092350-800 бюджет 

классификациясе коды буенча «1,5» санын өстәргә; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 0503-9900078010-200 бюджет 

классификациясе коды буенча «456,9» санын «407,9» саны белән алыштырырга; 

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

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

классификациясе коды буенча «988,9» санын «986,9» саны белән алыштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «4899,11» санын «5185,11» саны белән 

алыштырырга. 

    1.6. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге 

бюджет чыгымнары Ведомство структурасы» №10 Кушымтада: 

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

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында 343-0113-9900002040-800 бюджет 

классификациясе коды буенча «1,5» санын «0» саны белән алыштырырга; 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында 343-0113-9900002950-800 бюджет 

классификациясе коды буенча «199,6» санын «201,6» саны белән алыштырырга; 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0113-9900092350-200 бюджет 

классификациясе коды буенча «237,0» санын өстәргә; 

- «Башка бюджет ассигнованиеләре» 0113-9900092350-800 бюджет 

классификациясе коды буенча «1,5» юлын өстәргә; 



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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 343-0503-9900078010-200 бюджет 

классификациясе коды буенча «456,9» санын «407,9» саны белән алыштырырга; 

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

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

классификациясе коды буенча «988,9» санын «986,9» саны белән алыштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «4899,11» санын «5185,11» 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 

  



МАЙ 

Карар №  52  - 236    02.04.2019 ел 

Исеме 
бюджет классификациясе кодлары Сумма  

(+; -) сум. 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

Ирекле калдык 

Зиратларны карап 

тору 
343 0503 

99000780

40 
200 +34 300,00 

Керемнәр 

Юл хуҗалыгы 343 0409 
99000780

20 
200 +233 400,00 

БАРЛЫГЫ ирекле калдык + керемнәр 267 700,00 

Күчмә 

Башкарма комитет 343 0104 
99000020

40 
800 +2 000,00 

Милек һәм җир 

салымы 
343 0113 

99000029

50 
800 +3 000,00 

Янгын 

куркынычсызлыгы 
343 0310 

99000923

50 
800 +6 000,00 

Мәдәният 343 0801 
08401440

91 
200 -11 000,00 

 

 


