
 
 «Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2018  елның 17   декабрендҽ 
кабул ителгҽн №61-259   «Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2019  

елга һҽм 2020, 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгҽрешлҽр һҽм 
өстҽмҽлҽр кертү турында 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма 
комитеты җитҽкчесе Л. Р. Цветкованың  хезмҽт күрсҽтүлҽр өчен акча кирҽклеге турында 
мҽгълүматын тыңлаганнан соң, 

Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге Советы 
Карар кылды: 

 
   1. Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 
декабрендҽ кабул ителгҽн №61-259   «Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл 
җирлегенең 2019 елга һҽм 2020, 2021  еллар планлы чорына бюджеты турында»  карарына 
түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1 статьяның 1 өлешендҽ: 
       2) кече пунктта  «5670,58» санын «5826,58» саны белҽн алыштырырга 
       3) кече пунктта  «496,17» санын «652,17» саны белҽн алыштырырга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           25.10.2019                                                               71-302 
 



                                                                     Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                     Макыл авыл җирлеге Советының  
                                                                     2018 елның 17 декабрендҽ кабул ителгҽн 
                                                                     № 61-259 карарына 
                                                                                                                    №2 кушымта  
 

"2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл  авыл җирлеге бюджеты кытлыгын 
финанслау чыганаклары”  

                                                                                                                   (мең сум) 

Күрсҽткеч коды Күрсҽткеч исеме Сумма 

01 00 00 00 00 0000 
000 

Бюджет кытлыгын эчке финанслау чыганаклары 652,17 

01 05 00 00 00 0000 
000 

БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН ИСҼПКҼ АЛУ СЧЕТЛАРЫНДА 
КАЛГАН АКЧАЛАРНЫ ҮЗГҼРТҮ 

652,17 

01 05 00 00 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калдыгын арттыру -5 174,41 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен арттыру -5 174,41 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен арттыру -5 174,41 

01 05 00 00 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калдыгын киметү 5 826,58 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Бюджет акчаларының калган башка күлҽмен киметү 5 826,58 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Җирлек бюджеты акчаларының калган өлешен киметү 5 826,58 

 
1.2. Кушымта № 3 «Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2019 елга 
фаразланган керем күлҽме» 
- «Җирлеклҽр мөлкҽтен эксплуатациялҽүгҽ бҽйле чыгымнарны каплау тҽртибендҽ керҽ 
торган керемнҽр» юлын - 1 13 02065 10 0000 130 керем коды- «0,0» санын «156,0» саны 
белҽн алыштырып  өстҽргҽ 
- «БАРЛЫК ЧЫГЫМНАР» юлында «5 327,71» санын «5 483,71» саны белҽн алыштырырга 
 

 
 

 
 
 

            Югары Ослан муниципаль районы  
            Макыл авыл җирлеге Советының  
            2018 елның 17 декабрендҽ кабул ителгҽн 
            № 61-259 карарына 
                                                            №3 кушымта                                                                                        

 



Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты фаразланган 
керемнҽр күлҽме 

                                                                                                                                      (мең сум.) 

Исеме Керем коды Сумма 

   
САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНҼР 1 00 00000 00 0000 000 2282,4 

ТАБЫШКА САЛЫМНАР, КЕРЕМНҼР 1 01 00000 00 0000 000 400,0 

Физик затлар кеременҽ салым 1 01 02000 01 0000 110 400,0 

ГОМУМИ КЕРЕМГҼ САЛЫМНАР 1 05 00000 00 0000 000 2,0 

Бердҽм авыл хуҗалыгы салымы 1 05 03000 01 0000 110 2,0 

МИЛЕККҼ САЛЫМНАР 1 06 00000 00 0000 000    1566,1 

Физик затлар милкенҽ салым 1 06 01000 00 0000 110    251,1 

Җир салымы 1 06 06000 00 0000 110    1315,0 

САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНҼР 1 11 05035 10 0000 110 5,0 

 
Авыл җирлеклҽре бюджетларына кертелҽ торган 
үзара салым акчалары  
 
Җирлеклҽр мөлкҽтен эксплуатациялҽүгҽ бҽйле 
чыгымнарны каплау тҽртибендҽ керҽ торган 
керемнҽр 
 

 
1 17 14030 10 0000 150 

 
 

1 13 02065 10 0000 130 
 

 
153,3 

 
 

156,0 

ТҮЛҼҮСЕЗ КЕРЕМНҼР 2 00 00000 00 0000 000 3201,31 
Россия Федерациясе субъектлары һҽм 
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 
дотациялҽр бирү 

2 02 15000 00 0000 150    3091,1 

Бюджет тҽэмин ителешен тигезлҽүгҽ дотациялҽр 2 02 15001 10 0000 150    3091,1 
Бюджетларның баланслануын тҽэмин итү 
чараларын хуплауга дотациялҽр  

2 02 15002 10 0000 150 23,7 

Россия Федерациясе субъектлары һҽм 
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына 
субвенциялҽр 

2 02 35000 00 0000 150    86,51 

Хҽрби комиссариатлар булмаган 
территориялҽрдҽ беренчел хҽрби исҽпкҽ алуны 
гамҽлгҽ ашыру өчен бюджетларга субвенциялҽр 

2 02 35118 10 0000 150    86,51 

БАРЛЫК ЧЫГЫМНАР  5483,71 

 
 
 
1.3.  Кушымта № 7 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 
бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре, максатчан 
статьялары һҽм чыгымнар төрлҽре төркемнҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү»  
- 0104 9900002040 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «517,4» санын «514,7» саны белҽн алыштырырга 



- 0104 9900002040 800 «Башка бюджет ассигнованиелҽре» юлында «6,0» санын «4,1» саны 
белҽн алыштырырга 
- 0113 9900002950 800 «Башка бюджет ассигнованиелҽре» юлында «510,0» санын «509,9» 

саны белҽн алыштырырга 
- 0503 9900078060 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «95,8» санын «91,9» саны белҽн алыштырырга 
- 0801 0830144090 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару һҽм 
хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «235,7» санын «170,1» саны белҽн алыштырырга 
- 0801 0840144091 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «724,1» санын «721,4» саны белҽн алыштырырга 
- 0801 0830144090 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «149,8» санын «179,1» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0113 9900029900 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «259,1» санын «266,0» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0801 0840144091 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «383,6» санын «402,1» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0104 9900020400 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «361,0» санын «372,1» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0102 9900002030 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «430,5» санын «436,6» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0113 9900029900 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «62,7» санын «67,7» саны белҽн алыштырырга 
- 0502 9900075050 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «647,1» санын «803,1» саны белҽн алыштырырга 
 
1.8 Кушымта № 9 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 
бюджет чыгымнарының ведомство структурасы»: 
- 0104 9900002040 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «517,4» санын «514,7» саны белҽн алыштырырга 
- 0104 9900002040 800 «Башка бюджет ассигнованиелҽре» юлында «6,0» санын «4,1» саны 
белҽн алыштырырга 
- 0113 9900002950 800 «Башка бюджет ассигнованиелҽре» юлында «510,0» санын «509,9» 
саны белҽн алыштырырга 
- 0503 9900078060 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «95,8» санын «91,9» саны белҽн алыштырырга 
- 0801 0830144090 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «235,7» санын «170,1» саны белҽн алыштырырга 
- 0801 0840144091 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «724,1» санын «721,4» саны белҽн алыштырырга 



- 0801 0830144090 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «149,8» санын «179,1» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0113 9900029900 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «259,1» санын «266,0» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0801 0840144091 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «383,6» санын «402,1» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0104 9900020400 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «361,0» санын «372,1» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0102 9900002030 100 «Дҽүлҽт (муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан  
тыш дҽүлҽт фондлары белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү 
максатларында персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «430,5» санын «436,6» саны белҽн 
алыштырырга 
- 0113 9900029900 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «62,7» санын «67,7» саны белҽн алыштырырга 
- 0502 9900075050 200 Дҽүлҽт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшлҽр башкару 
һҽм хезмҽтлҽр күрсҽтү сатып алу» юлында «647,1» санын «803,1» саны белҽн 
алыштырырга. 
    2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районның рҽсми   сайтында һҽм Татарстан 
Республикасы хокукый мҽгълүмат порталында   урнаштырырга. 
    3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы Макыл  
авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һҽм икътисад мҽсьҽлҽлҽре буенча даими 
комиссиясенҽ йөклҽргҽ. 

                  
 
Совет  Рҽисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Макыл авыл җирлеге  
Башлыгы                                                                                              А.И. Матвеева 

 


