
  

 

 

 

    
«Югары Ослан муниципаль районы Шилангы авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты 

турында» Югары Ослан муниципаль районы Шилангы авыл җирлеге Советының 

18.12.2018 ел, № 51-229 карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

Шилангы авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе 

Антонова Н.В. мәгълүматын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Шилангы авыл җирлеге Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Шилангы авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты 

турында»  Югары Ослан муниципаль районы Шилангы авыл җирлеге Советының 

18.12.2018 ел, № 51-229 карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

   1.1. 1 статьядагы 1 өлештә: 
    1) кече пунктта «7367,73» санын «7410,33» саны белән алыштырырга; 
    2) кече пунктта «784,7» санын «827,3» саны белән алыштырырга 
 
 
 

 

 

            Югары Ослан муниципаль районы 
            Шилангы авыл җирлеге    
            Советының 18.12.2017,  
            № 35-156 карарына  
                                              № 1 Кушымта  

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Шилангы 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 

827,3 

01 05 00 00 00 
0000 000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА 

КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ 

827,3 

17.09.2019 г.  
 

   №  61-272 



Күрсәткеч коды Күрсәткеч атамасы Сумма 

01 05 00 00 00 
0000 510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру 6583,03 

01 05 02 01 00 
0000 510 

Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру 6583,03 

01 05 02 01 10 
0000 510 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларының башка 

калдыклары арттыру 

6583,03 

01 05 00 00 00 
0000 610 

Бюджет акчаларының калдыгы кимү 7410,33 

01 05 02 01 00 
0000 610 

Бюджет акчаларының калган башка күләме кимү 7410,33 

01 05 02 01 10 
0000 610 

Авыл җирлеге бюджеты акчаларының башка 

калдыклары кимү 

7410,33 

 
1.2. Кушымта № 8: 
 

«2019 елга бюджет ассигнованиеләрен Югары Ослан муниципаль районы Шылаңгы 
авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, 
максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бүлү» 
- «Югары вазыйфаи затның эшчәнлеге» юлында 0102 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «472,2» санын «486,6» саны белән алыштырырга; 
- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030-100 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «472,2» санын «486,6» саны белән алыштырырга; 
- 0104 бюджет классификациясе кодлары буенча «Үзәк аппарат» юлында «835,1» санын 
«790,1» саны белән алыштырырга; 
- 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 
«445,8» санын «400,8 саны белән алыштырырга»; 
- «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «90,4» санын «133,0» саны белән 

алыштырырга; 
- «Башка түләүләр» 0113-990009250 юлында «22,4» санын «65,0» саны белән 

алыштырырга; 
- «Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-

0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «1407,4» санын «1447,5» саны 
белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0840144091-100 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «499,7» санын «539,8» саны белән алыштырырга; 
- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-

0830144090 бюджет классификациясе кодлары буенча «137,7» санын «177,2» саны 
белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0830144090-100 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «137,7» санын «177,2» саны белән алыштырырга; 
- «Барлык чыгымнар» юлында «7367,73» санын «7410,33» саны белән алыштырырга. 
 
1.3. Кушымта № 10 
 
«Югары Ослан муниципаль районы Шилангы авыл җирлегенең 2019 елга бюджет 
чыгымнарының ведомство структурасы»  
- «Югары вазыйфаи затның эшчәнлеге» юлында 0102 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «472,2» санын «486,6» саны белән алыштырырга; 



- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030-100 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «472,2» санын «486,6» саны белән алыштырырга; 
- 0104 бюджет классификациясе кодлары буенча «Үзәк аппарат» юлында «835,1» санын 
«790,1» саны белән алыштырырга; 
- 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында 
«445,8» санын «400,8 саны белән алыштырырга»; 
- «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «90,4» санын «133,0» саны белән 
алыштырырга; 
- «Башка түләүләр» 0113-990009250 юлында «22,4» санын «65,0» саны белән 
алыштырырга; 
- «Клублар һәм мәдәни-ял итү үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-
0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «1407,4» санын «1447,5» саны 
белән алыштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0840144091-100 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «499,7» санын «539,8» саны белән алыштырырга; 
- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-
0830144090 бюджет классификациясе кодлары буенча «137,7» санын «177,2» саны 
белән алыштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0830144090-100 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «137,7» санын «177,2» саны белән алыштырырга; 
- «Барлык чыгымнар» юлында «7367,73» санын «7410,33» саны белән алыштырырга. 
      2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырырга.  
    3. Бу карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
Шилангы авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре буенча даими 
комиссиясенә йөкләргә. 
 
 
 
 
 
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Шилангы авыл җирлеге  
Башлыгы                                                                              В.В.Майоров 
 


