
 

 

 
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 

декабрендә кабул ителгән №56-257 «Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл 
җирлегенең 2019 һәм 2020 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына 

үзгәрешләр кертү турында 
 

Вахитов авыл җирлеге Башлыгы урынбасары Идиятуллин М. К. мәгълүматын 
тыңлаганнан соң, 

 
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советы 

карар чыгарды: 
 

1. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының 2018 елның 19  
декабрендә кабул ителгән №56-257 «Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл 
җирлегенең 2019 һәм 2020 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына 
түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 
1.1.    1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 
1) кече пунктта «1902,5» санын «1939,1» саны белән алыштырырга; 
2) кече пунктта «4476,06» санын «4512,66» саны белән алыштырырга.  
    1.2. №1 Кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

             Югары Ослан муниципаль районы  
            Вахитов авыл җирлеге Советының  
            19.12.2018 ел, № 56-257карарына 
                                                №1 Кушымта 

«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары»  

                                                                                                                                       

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме Сумма 
(мең сум) 

01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары 421,4 

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

421,4 

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -4512,66 

        19.08.2019 № 65-295 



 

 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күләмен 
арттыру 

-4512,66 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен 
арттыру 

-4512,66 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыгын киметү 1939,1 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка күләмен 
киметү 

1939,1 

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

1939,1 

 
1.3. Кушымта № 3 «Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлегенең 

2019 елга бюджет керемнәренең фаразланган күләме»  
- «Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле рәвештә тотылган 

чыгымнарны каплау тәртибендә кергән керемнәр» юлын 11302065100000130 керем 
кодлары буенча «36,6» саны белән өстәргә 

1.4.  Кушымта № 8 «2019 елга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Вахитов авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм 
бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет 
ассигнованиеләрен бүлү» 

- «Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар» юлында «106,9» санын «143,5» саны 
белән алыштырырга 

- «Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү»  0801-0840144091-
244  бюджет классификациясе кодлары буенча  «2503,95»  санын «2498,85» саны белән 
алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040-244 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «1260,02» санын «1265,12» саны белән алыштырырга  

- «Барлык чыгымнар» юлында «4476,06» санын «4512,66» саны белән 
алыштырырга 

1.5.  Кушымта № 10 «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Вахитов авыл җирлегенең 2019 елга бюджет чыгымнарының ведомство структурасы» 

- «Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар» юлында «106,9» санын «143,5» саны 
белән алыштырырга 

- «Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү»  0801-0840144091-
244  бюджет классификациясе кодлары буенча  «2503,95»  санын «2498,85» саны белән 
алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040-244 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «1260,02» санын «1265,12» саны белән алыштырырга  

- «Барлык чыгымнар» юлында «4476,06» санын «4512,66» саны белән 
алыштырырга 

     2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.  

     3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 
районы Вахитов авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад мәсьәләләре 
буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 
 
 
Совет рәисе урынбасары,  
Югары Ослан муниципаль районы  
Вахитов авыл җирлеге  
Башлыгы урынбасары                                                             М.К. Идиятуллин              
    


