
 

 
 

Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 66-283  номерлы 

«Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлегенең 

2019 елга һәм 2020, 2021  елларның планлы чорына бюджеты турында» 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге Башлыгы Гаязов И. Х. мәгълүматын тыңлап, 

фикер алышканнан соң, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Советы карар чыгарды: 

 

        1. Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 66-283 номерлы «2019 

елга һәм 2020, 2021 елларның планлы чорына Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

бюджеты турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

      1.1.  1 статьядагы 1 өлештә: 

2) кече пунктта «9816,6» санын «10208,1» саны белән алыштырырга; 

3) кече пунктта «1707,8» санын «2099,3» саны белән алыштырырга. 
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 Югары Ослан муниципаль районы 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Советының 19.12.2018 ел № 66-283 

карарына  

                                1 нче кушымта  

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл 

җирлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганаклары 

(мең сум) 

Күрсәткеч 

коды 

Күрсәткеч атамасы Сумма 

01 00 00 00 00 

0000 000 

БЮДЖЕТ КЫТЛЫГЫН ЭЧКЕ ФИНАНСЛАУ 

ЧЫГАНАКЛАРЫ 

2099,3 

01 05 00 00 00 

0000 000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 

СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ 

ҮЗГӘРТҮ 

2099,3 

01 05 00 00 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -

10208,1 

01 05 02 01 00 

0000 510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен 

арттыру 

-

10208,1 

01 05 02 01 10 

0000 510 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларының башка 

калдыклары арттыру 

-

10208,1 

01 05 00 00 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калдыгы кимү 7980,9 

01 05 02 01 00 

0000 610 

Бюджет акчаларының калган башка күләме 

кимү 

7980,9 

01 05 02 01 10 

0000 610 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларының башка 

калдыклары кимү 

7980,9 

1.2.  «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы 

авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм 

бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет 

ассигнованиеләрен бүлү» №8 Кушымтада: 

- «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «530,6» санын 

«503,4» саны белән алыштырырга; 

- «Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү» юлында 0801-0830144090-200 бюджет классификациясе кодлары 

буенча «16,0» санын «8,0» саны белән алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «516,1» санын «530,3» саны белән алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «13,2» санын «24,8» саны белән алыштырырга; 



- «Урамнарны яктырту» юлында 0503-9900078010-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «737,3» санын «968,7» саны белән 

алыштырырга; 

- «Янгынга каршы эшчәнлекне тәэмин итү» юлында 0310-9900092350-200 

бюджет классификациясе кодлары буенча «320,5» санын «442,0» саны белән 

алыштырырга; 

- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» юлында 0409-9900078020-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «672,2» санын «720,2» саны белән 

алыштырырга. 

1.2. «Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл 

җирлегенең 2018 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы» №10 

Кушымтада: 

«Башкарма комитет» «Ведомство» «341» бюджет классификациясе 

кодлары буенча  

- «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 

0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «530,6» санын 

«503,4» саны белән алыштырырга; 

- «Ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләре эшчәнлеген 

тәэмин итү» юлында 0801-0830144090-200 бюджет классификациясе кодлары 

буенча «16,0» санын «8,0» саны белән алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «516,1» санын «530,3» саны белән алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе 

кодлары буенча «13,2» санын «24,8» саны белән алыштырырга; 

- «Урамнарны яктырту» юлында 0503-9900078010-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «737,3» санын «968,7» саны белән 

алыштырырга; 

- «Янгынга каршы эшчәнлекне тәэмин итү» юлында 0310-9900092350-200 

бюджет классификациясе кодлары буенча «320,5» санын «442,0» саны белән 

алыштырырга; 

- «Юл хуҗалыгы (юл фондлары)» юлында 0409-9900078020-200 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «672,2» санын «720,2» 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 тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге Советының бюджет-финанс 

мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

Совет Рәисе,  

Югары Ослан муниципаль районы 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге Башлыгы _______________  И.Х.Гаязов 

 

 


