
 
 
 

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

кабул ителгән №57-232 «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  карарына  

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

  

    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» 

- «Россия Федерациясе субъекты һәм муниципаль берәмлекнең иң югары вазыйфаи 

заты эшчәнлеге»  «Муниципаль органнар тарафыннан функцияләрнең үтәлешен 

тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 0102-9900002030-100 

юлында «548,8» санын «603,9» саны белән алыштырырга 

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

хезмәтләр күрсәтү сатып алу»  0104-9900002040-200  юлында «534,3» санын «479,2» 

саны белән алыштырырга 

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

авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы»: 

- «Россия Федерациясе субъекты һәм муниципаль берәмлекнең иң югары 

вазыйфаи заты эшчәнлеге»  «Муниципаль органнар тарафыннан функцияләрнең 

үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 0102-9900002030-

100 юлында «548,8» санын «603,9» саны белән алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу»  0104-9900002040-200  юлында «534,3» 

санын «479,2» саны белән алыштырырга 
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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                                                                                               


