
 
 

 

 

«Югары Ослан муниципаль районының Килди авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты 

турында» Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл җирлеге Советының 2018 елның 

17 декабрендәге №51-241  карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

                         Килди авыл җирлеге Башлыгы Бурдин В. М. тыңлаганнан соң, 

 

                              Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл җирлеге 

карар чыгарды: 

 
    1. Килди авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән   «Югары 

Ослан муниципаль районының Килди авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты турында» № 

51-241  карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 
 1) кече пунктта «3538,46» санын «3603,46» санына алмаштырырга; 
 2) кече пунктта «3709,76» санын «3774,76» санына алмаштырырга. 

 
1.2.  Кушымта №3 түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл җирлегенең 2019 елга фаразланган 
керем күләме» 1130206510000130 керем коды буенча «Авыл җирлеклере бюджетлары 
чыгымнарын компенсациялеүдән башка керемнер» юлында «80,0» саннарын «145,0» 
санына алмаштырырга 
- «Барлык керемнәр» юлында «4477,3» санын «4542,3» санына алмаштырырга 
1.3. Кушымта №7 
«2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Килди авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм 

чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү»  

- дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу 0104 9900002040 200  юлында «382,4» саннарын «407,4»  санына 

алмаштырырга 

- дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу юлыннан 0502 9900075050 200 «225,1» саннарын «265,1»  санына 

алмаштырырга 
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1.4. 9 нчы кушымтада 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Килди авыл җирлеге бюджетының 

Ведомство структурасы»: 

- 347 ведомствода «җирлек Башкарма комитеты» 

- дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу 0104 9900002040 200  юлында «382,4» саннарын «407,4»  санына 

алмаштырырга 

- дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу юлыннан 0502 9900075050 200 «225,1» саннарын «265,1»  санына 

алмаштырырга 

      2. Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга 

Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм. 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы 

Килди авыл җирлеге Башлыгы  В.М.Бурдин 

 

 


