
    

 

 

Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул 

ителгән 48-238 номерлы «Югары Ослан муниципаль районы Югары 

Ослан авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар планлы чорына 

бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 

    

Югары Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе Д. В. Котковның 

2019 елның 1 гыйнварына барлыкка килгән акча средстволарын ирекле 

калдыклардан торгызу кирәклеге турындагы мәгълүматны тыңлап, карап 

тикшергәннән соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

     1. Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 48-238 номерлы «Югары 

Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020, 

2021 еллар планлы чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

      1.1. 1) кече пунктта «11595,5» санын «11784,0» саны белән алыштырырга 

        2) кече пунктта «12818,8» санын «13007,3» саны белән алыштырырга 

        3) кече пунктта «1187,2» санын «1517,6» саны белән алыштырырга 
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2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге бюджеты 
кытлыгын финанслау      чыганагы 

                                                                                                                             (мең сум)                                                                                                                                            

Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма  

01 00 00 00 00 0000 
000 

БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ ФИНАНСЛАУ ЧЫГАНАКЛАРЫ 1517,6  

01 05 00 00 00 0000 
000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 
АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

1517,6  

01 05 00 00 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -11794,0  

01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру -11794,0  

01 05 02 01 10 0000 

510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -11794,0 

 

 

01 05 00 00 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калдыгын киметү 13007,3  

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү 13007,3  

01 05 02 01 10 0000 

610 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 13007,3  

 

 

1.2.     № 8 Кушымтада  

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге 

бюджеты чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, 

максатчан статьялар һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен 

бүлү»: 

«Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 351-0104-0020400-244 - юлында 

«1815,4» санын «1756,4» саны белән алыштырырга 

- «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 

чаралар» 351-0503-9900078050-200 юлында «1886,0» санын «2444,5» саны 

белән алыштырырга 



- «Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү» 351-0113-990002950-851 

юлында «55,0 санын «714,0» саны белән алыштырырга 

- «Торак хуҗалыгы» 351-0501-990002350-244   юлын «98,6» саны белән 

кертергә 

- «Физик культура һәм спорт өлкәсендә чаралар» 351-1102-1010112870-200 

юлында «515,5» санын «46,9» саны белән алыштырырга 

- «Барлык чыгымнар» юлында «12818,8» санын «13007,3» саны белән 

алыштырырга 

1.3.   № 10 Кушымтада 

 «Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлегенең бюджет 

чыгымнарының ведомство структурасы» 

«Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 

дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 351-0104-0020400-244 - юлында 

«1815,4» санын «1756,4» саны белән алыштырырга 

- «Шәһәр округларын һәм авыл җирлекләрен төзекләндерү буенча башка 

чаралар» 351-0503-9900078050-200 юлында «1886,0» санын «2444,5» саны 

белән алыштырырга 

- «Оешмалар милкенә салым һәм җир салымы түләү» 351-0113-990002950-851 

юлында «655,0 санын «714,0» саны белән алыштырырга 

- «Торак хуҗалыгы» 351-0501-990002350-244   юлын «98,6» саны белән 

кертергә 

- «Физик культура һәм спорт өлкәсендә чаралар» 351-1102-1010112870-200 

юлында «515,5» санын «46,9» саны белән алыштырырга 

- «Барлык чыгымнар» юлында «12818,8» санын «13007,3» саны белән 

алыштырырга 

     2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга.  

    3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Югары Ослан авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад 

мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

    

Совет Рәисе,  

Югары Ослан муниципаль районы                                        

Югары Ослан авыл җирлеге                                                   М.Г.Зиатдинов 


