
 

 

 
Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге Советының 

2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 57-257 номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районының Бурнаш авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 һәм 

2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр 

кертү турында. 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл 

җирлеге Башлыгы Бурукин С. В. мәгълүматын тыңлап һәм карап тикшергәннән 

соң, 2019 елның 1 гыйнварына ирекле калдыкны исәпкә алып,  

Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге 

карар итте: 

 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге Советының 2018 

елның 19 декабрендә кабул ителгән 57-257 номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районының Бурнаш авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 һәм 2021  

елларның планлы чорына бюджеты турында» түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:   

     1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 

1) кече пунктта «2965,76» санын «3121,01» саны белән алыштырырга 

 2) кече пунктта «4393,58» санын «4582,28» саны белән алыштырырга 

3) кече пунктта «399,80» санын «433,25» саны белән алыштырырга 
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 Югары Ослан муниципаль районы  

Бурнаш  авыл җирлеге Советының  

2019 елның 27 маенда кабул ителгән 

 № 62-282 карарына 

                                        1 нче кушымта  

 

"2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш 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 433,25 

01 05 00 00 00 

0000 000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 

СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

433,25 

01 05 00 00 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -4582,28 

01 05 02 01 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -4582,28 

01 05 02 01 10 

0000 510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен 

арттыру 

-4582,28 

01 05 00 00 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калдыгын киметү 3121,01 

01 05 02 01 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү 3121,01 

01 05 02 01 10 

0000 610 

 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 3121,01 

 1.1.  3 нче кушымта : 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл җирлеге 

бюджетының фаразлана торган керемнәре күләме» 

 

- «Авыл җирлекләре бюджетына керә торган үзара салым акчалары» юлын 117 

14000 10 0000 180 керем кодлары буенча «155,25»  саннары белән өстәргә 

  

1.1.   Кушымта № 8 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районының 

Бурнаш авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең 



 

 

бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре 

төркеме буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү»: 

- «Зиратларны карап тоту» юлында 0503-99000740-2000 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «133,8» саннарын «167,25» санына 

алмаштырырга; 

- «Төзекләндерү буенча башка чаралар» юлында 0503-9900078050-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «759,52» санын «897,77»санына 

алмаштырырга; 

- «Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләре чикләрендә 

автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм 

ремонтлау»  юлында 0409-99000780200 бюджет классификациясе кодлары 

буенча «306,29» санын «323,29» санына алмаштырырга; 

- «Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү» юлында 0801-0830144090-2000 бюджет классификациясе кодлары буенча 

«108,18» саннарын «80,38» санына алмаштырырга»; 

- «Башка түләүләр» юлында  3210-9900092350200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «325,0» саннарын «332,5» санына алмаштырырга;   

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040-100 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «722,1» саннарын «734,7» санына алмаштырырга; 

- «Төзекләндерү» юлында 0503-99000780-2000 бюджет классификациясе 

кодлары буенча  «1205,37» санын «1174,2» санына алмаштырырга; 

- «Юл хуҗалыгы» юлында 0409-9900078020-2000 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «275,19»санын «306,29» санына алмаштырырга; 

- «Оешмалар мөлкәтенә һәм җир салымын түләү» юлында 0113-9900002950-851 

бюджет классификациясе кодлары буенча «154,8» саннарын «162,5» санына 

алмаштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «4393,58» саннарын  «4582,28» санына 

алмаштырырга.  

 

1.2.  9 нчы кушымтада 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл җирлеге 

бюджетының Ведомство структурасы»: 

- «Зиратларны карап тоту» юлында 0503-99000740-2000 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «133,8» саннарын «167,25» санына 

алмаштырырга; 

- «Төзекләндерү буенча башка чаралар» юлында 0503-9900078050-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «759,52» санын «897,77» санына 

алмаштырырга; 

- «Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм җирлекләре чикләрендә 

автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һәм 

ремонтлау»  юлында 0409-99000780200 бюджет классификациясе кодлары 

буенча «306,29» санын «323,29» санына алмаштырырга; 

- «Ведомство буйсынуындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин 

итү» юлында 0801-0830144090-2000 бюджет классификациясе кодлары буенча 

«108,18» саннарын «80,38» санына алмаштырырга»; 



 

 

- «Башка түләүләр» юлында  3210-9900092350200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «325,0» саннарын «332,5» санына алмаштырырга;   

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040-100 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «722,1» саннарын «734,7» санына алмаштырырга; 

- «Төзекләндерү» юлында 0503-99000780-2000 бюджет классификациясе 

кодлары буенча  «1205,37» санын «1174,2» санына алмаштырырга; 

- «Юл хуҗалыгы» юлында 0409-9900078020-2000 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «275,19»санын «306,29» санына алмаштырырга; 

- «Оешмалар мөлкәтенә һәм җир салымын түләү» юлында 0113-9900002950-851 

бюджет классификациясе кодлары буенча «154,8» саннарын «162,5» санына 

алмаштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «4393,58» саннарын  «4582,28» санына 

алмаштырырга.  

      2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районның рәсми   сайтында һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында   урнаштырырга. 

        3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Бурнаш авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад 

мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Совет рәисе,  

Югары Ослан муниципаль районы 

Бурнаш  авыл җирлеге Башлыгы                                        С.В.  Бурукин  
 

 


