
 

Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  

елның 18  декабрендә кабул ителгән 50-217 номерлы «Югары Ослан 

муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 

елларның планлы чорына бюджеты турында»  карарына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге 

Башлыгы С. А. Сакинның ягулык-майлау материаллары өчен түлҽү, Башлыкка, 

җыештыручыга, янгын сүндерү машинасы шоферына хезмҽт хакы өчен, янгын 

сүндерү машинасы өчен запас частьлҽр, юлларны карап  

тотуга акча кирҽклеге турында  мҽгълүматын тыңлаганнан соң,     

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа 

авыл җирлеге карар итте: 

 

     1. Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  

елның 18 декабрендҽ кабул ителгҽн 50-217  номерлы «Югары Ослан муниципаль 

районының Карагуҗа авыл җирлегенең 2019  елга һҽм 2020, 2021  еллар планлы 

чорына бюджеты турында» карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

    1.1. 1 статьяның 1 өлешендҽ: 

      2)  кече пунктта «2540,453» санын «2813,553» саны белҽн алыштырырга; 

      3)  кече пунктта «85,353» санын «358,453» саны белҽн алыштырырга; 

 

1.2. Кушымта №1 түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

8.07.2019 56-252 



  

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге Советының  

2018 елның 18 декабрендҽге  

№50-217 номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Карагуҗа авыл җирлеге 

бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары  
(мең сум.) 

Күрсҽткеч коды Күрсҽткеч атамасы Сумма 

   

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -2813,553 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен арттыру -2813,553 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -2813,553 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыгын киметү 2455,1 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен киметү 2455,1 

01 05 02 01 10 0000 610 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 2455,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге Советының  

2018 елның 18 декабрендҽге  

№50-217 номерлы карарына  

2 нче кушымта 

 
2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының фаразлана 

торган керемнҽре күлҽме    

                                                                                                                      (мең сум) 

Исеме Керем коды  Сумма 

   

САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН 

КЕРЕМНҼР 

1 00 00000 00 0000 000 1119,6 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНҼР 1 01 00000 00 0000 000 240,0 

Физик затлар милкенҽ салым 1 01 02000 01 0000 110 240,0 

МИЛЕККҼ САЛЫМНАР 1 06 00000 00 0000 000    864,6 

Физик затлар милкенҽ салым 1 06 01000 00 0000 110    64,6 

Җир салымы 1 06 06000 00 0000 110    800,0 

ГОМУМИ КЕРЕМ САЛЫМЫ 1 05 00000 00 0000 000 8,00 

Бердҽм авыл хуҗалыгы салымы 1 05 03000 01 0000 000 8,00 

Авыл җирлеклҽре бюджетларына кертелҽ торган 

үзара салым акчалары 

        1 17 14030 10 0000 150 7,00 

 

   

ТҮЛҼҮСЕЗ КЕРЕМНҼР 2 00 00000 00 0000 000                                    

1342,46 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм муниципаль 

берҽмлеклҽр бюджетларына дотациялҽр бирү 

2 02 15000 00 0000 150    1256,10 

00Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр 2 02 15001 10 0000 150    1256,10 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм муниципаль 

берҽмлеклҽр бюджетларына субвенциялҽр 

2 02 35000 00 0000 150    86,36 

      

Хҽрби комиссариатлар булмаган территориялҽрдҽ 

беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыру өчен 

бюджетларга субвенциялҽр 

2 02 35118 10 0000 150    86,36 

БАРЛЫК КЕРЕМНӘР  2462,06 

 

 



1.3. Кушымта № 3 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 

фаразлана торган керемнҽре күлҽме»          

 - «Авыл җирлеклҽре бюджетларына кертелҽ торган үзара салым акчалары» - 

юлында- 1 17 14030 10 0000 150 керем коды- «0,00» санын «7,0» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Барлык керемнҽр » юлында «2455,06» санын «2462,06» саны белҽн алыштырырга 

1.4. Кушымта № 7 

   «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре, максатчан статьялары 

һҽм чыгымнар төрлҽре төркемнҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү»   

- «Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 01 юлында «1326,753» санын «1599,853» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Россия Федерациясе Хөкүмҽте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 355 01 04 

юлында «481,4» санын «506,3» саны белҽн алыштырырга 

- «Үзҽк аппарат» 01 04 9900002040 юлында «477,5» санын «554,1» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» 355 01 04 9900002040 100 юлында 

«345,1» санын «401,7» саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 355 0104 9900002040 244 юлында «130,4» санын «150,4» саны 

белҽн алыштырырга 

- «Милли икътисад» 04 – юлында «135,4» санын «214,9» саны белҽн алыштырырга 

- «Юл хуҗалыгы» 04 09– юлында «135,4» санын «214,9» саны белҽн алыштырырга 

- «Төзеклҽндерү кысаларында авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ автомобиль юлларын 

һҽм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һҽм ремонтлау» 04 09– юлында 

«135,4» санын «214,9» саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 355 0409 9900078020 200 юлында «135,4» санын «214,9» саны 

белҽн алыштырырга 

- «Милли иминлек һҽм хокук саклау эшчҽнлеге» 03 – юлында «309,450» санын 

«459,75» саны белҽн алыштырырга 

- «Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү» 0310 – юлында «309,450» санын «459,75» 

саны белҽн алыштырырга 



- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» 355 0310 9900092350 244 юлын 

өстҽргҽ «0,00» санын «97,0» саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 0310 9900092350 244- юлында «303,450» санын «356,75» саны 

белҽн алыштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалык» 05 юлында «749,550» санын «716,25» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Төзеклҽндерү» 0503 юлында «749,550» санын «716,25» саны белҽн алыштырырга 

- «Зиратларны карап тоту» 0503 9900078040 – юлында «513,950» санын «480,65» 

саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 0503 9900078040 244- юлында «513,950» санын «480,65» саны 

белҽн алыштырырга 

1. Кушымтада №9:  

« 2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 

Ведомство структурасы» 

- «Авыл җирлеге Башкарма комитеты» 355 юлында «2974,26» санын «3247,36» 

- «Гомумдҽүлҽт мҽсьҽлҽлҽре» 01 юлында «1326,753» санын «1599,853» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Россия Федерациясе Хөкүмҽте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчҽнлеге» 355 01 04 

юлында «481,4» заменить цифрами «506,3» саны белҽн алыштырырга 

- «Үзҽк аппарат» 01 04 9900002040 юлында «477,5» санын «554,1» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» 355 01 04 9900002040 100 юлында 

«345,1» санын «401,7» саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 355 0104 9900002040 244 юлында «130,4» санын «150,4» саны 

белҽн алыштырырга 

- «Милли икътисад» 04 – юлында «135,4» санын «214,9» саны белҽн алыштырырга 

- «Юл хуҗалыгы» 04 09– юлында «135,4» санын «214,9» саны белҽн алыштырырга 

- «Төзеклҽндерү кысаларында авыл җирлеклҽре чиклҽрендҽ автомобиль юлларын 

һҽм инженерлык корылмаларын төзү, карап тоту һҽм ремонтлау» 04 09– юлында 

«135,4» санын «214,9» саны белҽн алыштырырга 



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

күрсҽтү сатып алу» 355 0409 9900078020 200 юлында «135,4» санын «214,9» саны 

белҽн алыштырырга 

- «Милли иминлек һҽм хокук саклау эшчҽнлеге» 03 – юлында «309,450» санын 

«459,75» саны белҽн алыштырырга 

- «Янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү» 0310 – юлында «309,450» санын «459,75» 

саны белҽн алыштырырга 

- «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт 

фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 

максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» 355 0310 9900092350 244 юлын 

өстҽргҽ «0,00» санын «97,0» саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 0310 9900092350 244- юлында «303,450» санын «356,75» саны 

белҽн алыштырырга 

- «Торак-коммуналь хуҗалык» 05 юлында «749,550» санын «716,25» саны белҽн 

алыштырырга 

- «Төзеклҽндерү» 0503 юлында «749,550» санын «716,25» саны белҽн алыштырырга 

- «Зиратларны карап тоту» 0503 9900078040 – юлында «513,950» санын «480,65» 

саны белҽн алыштырырга 

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

күрсҽтү сатып алу» 0503 9900078040 244- юлында «513,950» санын «480,65» саны 

белҽн алыштырырга 

      2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

урнаштырырга. 

      3. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге  

Башлыгы                                                                                           С.А.Сакин 

 

 


