
 

 

 

 
 

 
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 «10429,56» санын «10787,36» саны белән алыштырырга; 
      - 3) кече пунктта «2125,8» санын «2483,6» 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» «Башка бюджет ассигнованиеләре» 0104-9900002040-200 
юлында «283,1» санын «302» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт йөкләмәләре буенча башка түләүләр» «Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0113-
9900092350-200 юлында «523,7» санын «584,3» саны белән алыштырырга; 

- «Милек салымы һәм җир салымы түләү» «Башка бюджет ассигнованиеләре» 
0113-9900002950-800 юлында «221,8» санын «222,9» саны белән алыштырырга; 

- «Юлларны карап тоту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, 
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0409-9900078020-200 юлында 
«852» санын «1030,9» саны белән алыштырырга; 
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- «Урамнарны яктырту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, 
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0503-9900078010-200 юлында 
«886,5» санын «931,5» саны белән алыштырырга; 

- «Каты көнкүреш калдыкларын күмү урыннарын утильләштерү һәм карап тоту» 
0503-9900078060-200 юлын «20,8» саны белән өстәргә; 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0801-0840144091-200 юлында «310,1» 
санын «295,1» саны белән алыштырырга; 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0801-0830144090-200 юлында «16» санын 
«11» саны белән алыштырырга. 

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

Бистәсе авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы»: 
 
- «Үзәк аппарат» «Башка бюджет ассигнованиеләре» 0104-9900002040-200 

юлында «283,1» санын «302» саны белән алыштырырга; 
- «Дәүләт йөкләмәләре буенча башка түләүләр» «Дәүләт (муниципаль) 

ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0113-
9900092350-200 юлында «523,7» санын «584,3» саны белән алыштырырга; 

- «Милек салымы һәм җир салымы түләү» «Башка бюджет ассигнованиеләре» 
0113-9900002950-800 юлында «221,8» санын «222,9» саны белән алыштырырга; 

- «Юлларны карап тоту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, 
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0409-9900078020-200 юлында 
«852» санын «1030,9» саны белән алыштырырга; 

- «Урамнарны яктырту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, 
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0503-9900078010-200 юлында 
«886,5» санын «931,5» саны белән алыштырырга; 

- «Каты көнкүреш калдыкларын күмү урыннарын утильләштерү һәм карап тоту» 
0503-9900078060-200 юлын «20,8» саны белән өстәргә; 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0801-0840144091-200 юлында «310,1» 
санын «295,1» саны белән алыштырырга; 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0801-0830144090-200 юлында «16» санын 
«11» 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 

 


