
 

 

Мәйдан авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 

48-227 номерлы "Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл 

җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021  елларның планлы чорына бюджеты 

турында" карарына үзгәрешләр кертү турында. 

 

Мҽйдан авыл җирлеге Башлыгы В. В. Михеев мҽгълүматын тыңлаганнан соң, 

 

                      Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге 

                                                                   карар кылды: 

 

  1. Мҽйдан авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендҽ кабул ителгҽн 

48-227  номерлы "Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан авыл җирлегенең 

2019  елга һҽм 2020, 2021  еллар планлы чорына бюджеты турында" карарына 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

  1.1. 1 статьяның 1 өлешендҽ: 

–1) кече пунктта «3514,69» санын «3647,89» саны белҽн алыштырырга; 

- 2) кече пунктта «3517,19» санын «3630,39» саны белҽн алыштырырга. 

  1.2.  «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан авыл җирлегенең 

фаразлана торган керемнҽре күлҽме» №3 Кушымтада түбҽндҽге редакциядҽ бҽян 

итҽргҽ:  

- «Җирлеклҽр бюджетларына кертелҽ торган үзара салым акчалары» юлында 

«0,0» санын «113,2» саны белҽн алыштырырга. 
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     Югары Ослан муниципаль районы 

     Мәйдан авыл җирлеге Советының  

     2018 елның 17 декабрендә кабул 

    ителгән № 48-227  карарына       

                                        3 нче кушымта  

   

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан авыл җирлегенең фаразлана торган 

керемнҽре күлҽме 

                                                                                                         (мең сум) 

    Исеме             .    Керем коды        .           Сумма       . 

САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН 

КЕРЕМНҼР 

1 00 00000 00 0000 000 740,23 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНҼР 1 01 00000 00 0000 000 80,0 

Физик затлар кеременҽ салым 1 01 02000 01 0000 110 80,0 

МИЛЕК САЛЫМЫ 1 06 00000 00 0000 000 480,0 

Физик затлар милкенҽ салым 1 06 01000 00 0000 110 30,0 

Җир салымы 1 06 06000 00 0000 110 450,0 

ДҼҮЛҼТ ПОШЛИНАСЫ 1 08 00000 00 0000 000 0,0 

Нотариаль гамҽллҽр кылган өчен дҽүлҽт 

пошлинасы (Россия Федерациясе 

Консуллыгы учреждениелҽре тарафыннан 

кылынган гамҽллҽрдҽн тыш) 

 

 

1 08 04000 01 0000 110 

0,0 

Авыл җирлеклҽре мөлкҽтен 

эксплуатациялҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ тотылган 

чыгымнарны каплау тҽртибендҽ кергҽн 

керемнҽр саннар 

 

 

1 13 02065 10 0000 130 

 

67,03 

 

Җирлеклҽр бюджетларына кертелҽ торган 

үзара салым акчалары 

 

 

 

 

1 17 14030 10 0000 150  

 

 

 

 

113,2 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

дотациялҽр бирү 

 

2 02 15001 00 0000 150    

2801,3 

Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ 

дотациялҽр 

2 02 15000 00 0000 150    2801,3 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 

муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 

субвенциялҽр 

2 02 35000 00 0000 150    86,36 

Хҽрби комиссариатлар булмаган 2 02 35118 10 0000 150    86,36 



территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ 

алуны гамҽлгҽ ашыру өчен бюджетларга 

субвенциялҽр 

Барлык чыгымнар  3627,89 

 

 

1.3.  Кушымта № 7 «2019 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Мҽйдан авыл җирлеге бюджетының чыгым классификациясе бүлеклҽре 

һҽм бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары һҽм чыгымнар төрлҽре буенча бюджет 

ассигнованиелҽрен бүлү» 

   - «Төзеклҽндерү кысаларында авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ автомобиль 

юлларын һҽм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һҽм ремонтлау» 

юлында 353-0409-9900078020 бюджет классификациясе кодлары буенча «171,0» 

саннарын «284,2» санына алмаштырырга. 

   - «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында 353-0801-0840144091-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «171,0»  санын «284,2» саны белҽн 

алыштырырга.  

   - «Урамнарны яктырту» юлында 353-0503-9900078050 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «160,8» санын «170,4» саны белҽн алыштырырга. 

    - «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында 353-0503-9900078050-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «160,8» санын «170,4» саны белҽн 

алыштырырга. 

  1.4. Кушымта № 9 «2019 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Мҽйдан авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 

   - «Төзеклҽндерү кысаларында авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ автомобиль 

юлларын һҽм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һҽм ремонтлау» 

юлында 353-0409-9900078020 бюджет классификациясе кодлары буенча «171,0» 

саннарын «284,2» санына алмаштырырга. 

   - «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында 353-0801-0840144091-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «171,0» санын «284,2» саны белҽн 

алыштырырга.  

   - «Урамнарны яктырту» юлында 353-0503-9900078050 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «160,8» санын «170,4» саны белҽн алыштырырга. 

    - «Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 

хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында 353-0503-9900078050-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «160,8» санын «170,4» саны белҽн 

алыштырырга. 

   2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 

Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 

урнаштырырга.  



    3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Мҽйдан авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һҽм икътисад 

мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиягҽ йөклҽргҽ.  

Совет Рәисе,  

Югары Ослан муниципаль районы 

Мәйдан  авыл җирлеге Башлыгы                                             В.В. Михеев 

 

 


