
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 65-284 номерлы «Югары 
Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 
һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр 
кертү турында 

Введенкский Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы Д. В. Морозов мәгълүматын 
тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң,  

 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: 
 

1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге 
Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 65-284 номерлы «Югары 
Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 
һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 
       1.1. 1 статьяның 1 өлешендә 

  
    - 2) кече пунктта ««9924,06» санын «10228,66» саны белән алыштырырга; 
      - 3) кече пунктта «1821,2» санын «2125,8» саны белән алыштырырга. 

 
1.2. № 8 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы 

Введенский Бистәсе авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең 
бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре 
буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү»: 

«Үзәк аппарат» «Дәүләт(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, 
бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен 
үтәүне тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары»  0104-
9900002040-200 юлында «306,2» санын «331,8» саны белән алыштырырга 

- «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 
чаралар» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0503-9900078050-200 юлында «373» санын «463» 
саны белән алыштырырга 

- «Дәүләт йөкләмәләре буенча башка түләүләр» «Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
0113-9900092350-200 юлында «414,8» санын «508,7» саны белән алыштырырга 
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- 0409-9900078020-200 «Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм 
җирлекләре чикләрендә автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм ремонтлау» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «758,4» 
санын «857,4» 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу»  0801-0840144091-200 юлында 
«319,2» санын «315,3» саны белән алыштырырга 

 
1.3. №10 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы 

Введенский Бистәсе авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы»: 
«Үзәк аппарат» «Дәүләт(муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, 

бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен 
үтәүне тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары»  0104-
9900002040-200 юлында «306,2» санын «331,8» саны белән алыштырырга 

- «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 
чаралар» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0503-9900078050-200 юлында «373» санын «463» 
саны белән алыштырырга 

- «Дәүләт йөкләмәләре буенча башка түләүләр» «Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
0113-9900092350-200 юлында «414,8» санын «508,7» саны белән алыштырырга 

- 0409-9900078020-200 «Төзекләндерү кысаларында шәһәр округлары һәм 
җирлекләре чикләрендә автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм ремонтлау» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен 
товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «758,4» 
санын «857,4» 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу»  0801-0840144091-200 юлында 
«319,2» санын «315,3» саны белән алыштырырга 
 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
урнаштырырга. 

 
3. Бу карарның үтәлешен контрольдә тоту Югары Ослан муниципаль районы 

Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре 
буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 
 

Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы                            Д.В. Морозов 

 
 


