
 

 

 
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советының 

2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән №65-284  «Югары Ослан муниципаль 
районы Введенский Бистәсе авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 һәм 2021 елларның 

планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 
 

Введенкский Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы Д. В. Морозов мәгълүматын 
тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң,  

 
Югары Ослан муниципаль районы 

 Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советы  
КАРАР ИТТЕ: 

 
1.   Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән №65-284   «Югары Ослан 
муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 һәм 2021 
еллар план чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 
1.1.  1 статьяның 1 өлешендә 

 1) кече пунктта «8288,76» санын «8472,86» саны белән алыштырырга; 
 2) кече пунктта «10429,56» санын «10613,66» саны белән алыштырырга.                                 

                               
   1.2. №3 Кушымтада «Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе 

авыл җирлегенең 2019  елга фаразланган керем күләме»  
 

- 1 13 02065 10 0000 130 «Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле 
чыгымнарны каплау тәртибендә кергән керемнәр» юлын өстәргә «80» санын «165,3» 
саны белән өстәргә; 

- 1 13 01995 10 0000 130 «Авыл җирлекләре мөлкәтен эксплуатацияләүгә бәйле 
чыгымнарны каплау тәртибендә кергән керемнәр» юлын өстәргә «93,6» санын 
«192,4» саны белән өстәргә. 
 

1.3. № 8 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең 
бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча 
бюджет ассигнованиеләрен бүлү»: 
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-  «Юлларны карап тоту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, 
эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0409-9900078020-200 юлында 
«2204,8» санын «2303,6» саны белән алыштырырга;  

-«Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0502-9900075050-
200  юлында  «1113,4» санын «1198,7» саны белән алыштырырга. 

 
1.2 №10 Кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Введенский 

Бистәсе авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы»: 
-  «Юлларны карап тоту» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, 

эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0409-9900078020-200 юлында 
«2204,8» санын «2303,6» саны белән алыштырырга;  

-«Коммуналь хуҗалык өлкәсендә чаралар» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0502-9900075050-
200  юлында  «1113,4» санын «1198,7» саны белән алыштырырга. 
 

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

 
3. Бу карарның үтәлешен контрольдә тоту Югары Ослан муниципаль районы 

Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре буенча 
даими комиссиясенә йөкләргә. 

 
 

Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы                            Д.В. Морозов 

 
 

 


