
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының 2018   елның 
19 декабрендә кабул ителгән №45-220   «Югары Ослан муниципаль районының 

Печищи авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына 
бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 

 
Печищи авыл җирлеге Башлыгы Яковлев Л. В. мәгълүматын тыңлаганнан һәм карап 
тикшергәннән соң, 

 
Югары Ослан муниципаль районы  

Печищи авыл җирлеге Советы  
карар итте: 

 
    1. Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының 2018 елның 
19 декабрендәге №45-220   «Югары Ослан муниципаль районының Печищи авыл 
җирлегенең 2019 елга һәм 2019, 2020 еллар план чорына бюджеты турында» карарына 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 
кече пунктында «2384,3» саннарын  «2444,2» «санына алмаштырырга 
2) кече пунктында «3047,6» саннарын  «2444,2» санына алмаштырырга 
  
"2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары” 

                                                                                                                      (мең сум) 

Күрсәткеч коды Күрсәткеч исеме Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары                                                                   663,3 

01 05 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГӘРТҮ               663,3 

01 05 00 00 00 0000 510 Бюджет акчаларының калдыгын арттыру                                                                                 -3107,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының калган башка күләмен арттыру                                                                 -3107,5 

01 05 02 01 10 0000 510 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру                                                                 -3107,5 

01 05 00 00 00 0000 610 Бюджет акчаларының калдыгын киметү                                                                                  2444,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының калган башка күләмен киметү                                                                   2444,2 
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01 05 02 01 10 0000 610 Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү                                                                  2444,2 

 
1.2 №3 Кушымта: 
«2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Печищи авыл җирлеге 

бюджетының фаразлана торган керемнәре күләме» 
- «Башка салым булмаган керемнәр» юлын- 113 00000 00 0000 000 керем коды 

«59,9» саны белән өстәргә 
- «Дәүләт чыгымнарын компенсацияләүдән керемнәр»- юлын  113 02065 10 0000 

130 керем коды «59,9» саны белән өстәргә 
- «Барлык керемнәр» юлында «2384,3» санын «2444,2» саны белән алыштырырга. 
1.3 № 8 Кушымтада: «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 

җирлеге бюджеты чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, 
максатчан статьялар һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында  0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «389,5» санын «363,9» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында  0102-9900002030-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «596,4» 
санын  «622,0» саны белән алыштырырга; 

- «Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар» юлында 0502-9900075050-200 
бюджет классификациясе кодлары буенча «1174,9» санын «1234,8» саны белән 
алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында  0801-0840144091-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «165,5» 
санын «136,4» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында  0801-0830144090-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «58,3» санын 
«87,4» саны белән алыштырырга. 

1.4. № 10 Кушымтада: «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында  0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «389,5» санын «363,9» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында  0102-9900002030-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «596,4» 
санын  «622,0» саны белән алыштырырга; 

- «Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чаралар» юлында 0502-9900075050-200 
бюджет классификациясе кодлары буенча «1174,9» санын «1234,8» саны белән 
алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында  0801-0840144091-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «165,5» 
санын «136,4» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында  0801-0830144090-100 бюджет классификациясе кодлары буенча «58,3» санын 
«87,4» 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 Печищи авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад мәсьәләләре 
буенча даими комиссиягә йөкләргә. 
 
 
Совет Рәисе, 

Югары Ослан муниципаль районы  

Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                                             Л.В. Яковлев 

     
 


