
Татарстан Рееrпубликасы Зай муниципаль
районы Александр ýиетаее авыл жqирлеrе Советы

клрАры
ý} 2flб 10.10.2019 ел.

Т*тарстан Ресшублнкасы Зай
lttуниц}rшаль ;rайоны Александр Бистасе
авыл жt{рлегс Советыныц 2018 нче елныц
7 жче декабрендаге 165 нчы нOмерлы
кЗай шунfiцип*ль районы Александр Бжстаее
авыл }r(ирJIегенец 20l9 нчьt елга haM
2s2С, 2а27 нч8 елларныц плвклы
чсрына бюджеты турында>> карарына
yзгарешлар кертy турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикаgы
Бюджсет кодексы, Татарстан Республикасы Зай муницип{tль районы Уставы
нигезендэ, Зай мунициша_гrь район Советы

кАрАР ИТТý:

]. Зэй мунициfiаrrь районы Александр Бистэсе авыл жирлеге Советыныц 2018
нче елныц 7 нче декабренда кабул ителган ]65 нчы номерлы "Зай муниципаJIь

районы Александр Бистасе авыл жирлегенсц 2019 нчы елга hам 2а20,2021 нче
елларныц пJIанлы чOрына бюджеты турында" карарына тубандаге yзгарешларне
кертерга:
1.I " 1 статьяньlц 1 пунк"гында:

а) 1 олеш?э "4lЗ*,2" санын "4876,S*' caнbiнa аJIмаштырырга;
б) 2 *лешта "4216,2" саныý "5021,7" санынаапмаштырьiрга;
в) З елештФ " 86,0" санын "145,7" санына алмаштьIрьIрга.
1.2. 1 нче кушымтаныц 1 нче таблицась{на "2019 елга Зэй муниципаJIь

раЙоны Александр Бистасе авыл щирлеге бюдхсеты кытлыгын финанслау
чыганаклары" ныц l нче кушымтаýына yзгарешлэр кýртергý haM алеге
карарfiыц ] нче кушымтаýы нигезенда редакцияне баян итарга;

i"З" 1 нче таблрtцага "2019 sлг& Зэй мунициfiаJIь районы Александр
Ёистасе авыл жирлеге бюджетыныц фаразлангак керемнар кулэме"нэ 2 нче
куý]ъiI\{та нигезенда yзгэрешýар кертерга hам редакцияне баян итýрга;

L4. K2CIl9 елга Зай муниципаJrь районы Аяександр ýистасý авыл жирлеге
бюдхсеты чыrымнарыныц ведсlчtство сlгруктурасъ1}) 5 нче кушыь{тасыныц l нче
таблицасьiна yзгарешлэр кертерга haM элеге карарныý З нче кушымтасы
нигезендý редакцияне баян итарга;

1.5. кЗай муниl{ипаJtь районы Александр Бистасе авыл )цирлеге
бюджетыныц бюдirсет аýсигнованиеларен 2С19 елга бюджет чыгымнары



класýификаr]иясенец булекларе, булекчэларе, максатчан статьялары,
тgркемнаре буенча бугу* б нчы кушымтасыныц 1 нче таблкцасына yзгарешлэр
кертерга haM алеге карарныц 4 нче кушымтасы нигезендо редакцияга баян
итарга;

2, Олеге карарны магъJI\rмат стендларында бастырып чыгарырга,
"Татарстан Республикасы Хокукый маьлyматныц расми портаJIында
(РRАVО.ТАТАRýТАN.RU) haM Зай муниципitль районыныц рФсми сайтыныц
" "Авыл щирлеюIаре" булегендэ урнашть{рырга.

З. Бу карарны кOнтрOльда тOryны yз х{аваIтлылыгымда каJIдырам.

Совет Роисе,
Авыл rцирлеге ба Л.Г.Варганова


