
 
 

 
 
 

 
 
Югары Ослан районы Түбән Ослан авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендә 

кабул ителгән 57-232  номерлы «Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл 
җирлегенең 2019  елга һәм 2020, 2021  еллар план чорына бюджеты турында» карарына 

үзгәрешләр кертү турында 
 

    Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе А. З. Шәйдуллинның  
2019 елның 1 гыйнварына исәпләнгән ирекле бюджет калдыгын исәпкә алып 

мәгълүматын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң. 
 

Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге 
карар чыгарды: 

  
1.   Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге Советының "Югары 
Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты турында" 
2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 57-232 номерлы карарына  
түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1.  1 статьяның 1 өлешендә 
          - 3) кече пунктта «740,7санын «1025,7» саны белән алыштырырга 

 
  

Югары Ослан муниципаль районы  
Түбән Ослан авыл җирлеге Советының  
2018  елның 17  декабрендә кабул ителгән 
 57-232  номерлы карарына  
№1  кушымта 

 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан 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 1025,7 

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН 
АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

1025,7 

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -3163,8 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру          -3163,8 

26.07.2019                                                                     67-272 



Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру          -3163,8 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыгын киметү          -3904,5 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү          -3904,5 

01 05 02 01 10 0000 610 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү                                   -   3904,5 

   
   

 1.3. Кушымта № 8: 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, 

чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү»: 

- «Юлларны карап тоту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0104-9900002040-200 юлында «511,8» 

санын «531,8» саны белән алыштырырга 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0801-0840144091-200 юлында «451,7» санын «436,7» 

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 

 - «Барлык чыгымнар» юлында «3763,7» санын «3904,5» саны белән алыштырырга. 

 

1.4.  Кушымта № 10 «2019 нчы елга Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан 

авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 

- «Юлларны карап тоту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 337-0104-9900002040-200 юлында «511,8» 

санын «531,8» саны белән алыштырырга 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару 

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 337-0801-0840144091-200 юлында «451,7» санын 

«436,7» саны белән алыштырырга 

- «Мәдәният» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару 

һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 337-0801-0830144090-200 юлында «16» санын «11» 

        - «Барлык чыгымнар» юлында «3763,7» санын «3904,5» саны белән алыштырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны бюджет-финанс һәм икътисад 

мәсьәләләре буенча Түбән Ослан авыл җирлеге Советының даими комиссиясенә 

йөкләргә. 

 

Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Түбән  Ослан авыл җирлеге Башлыгы.                                                    А.З. 

Шайдуллин 


