
 

 

 
Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге Советының  «Югары 

Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлегенең 2019  елга һәм 2020 һәм 2021  
елларның планлы чорына бюджеты турында»  2018 елның 17  декабрендә кабул 

ителгән № 51-230   карарына үзгәрешләр кертү турында» 
 

    Олы Меми авыл җирлеге Башлыгы Фомина Г. А. бюджетның керем һәм чыгым өлешен 
тәгаенләү турында мәгълүматын тыңлаганнан соң, шулай ук 2019 елның 1 гыйнварына 
барлыкка килгән ирекле калдыкларны исәпкә алып, 
 

Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге 
карар чыгарды: 

 
   Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге Советының «Югары Ослан 
муниципаль районы Олы Меми авыл җирлегенең 2019  елга һәм 2020 һәм 2021  
елларның планлы чорына бюджеты турында» 2018 елның 17   декабрендә кабул ителгән 
№ 51-230 карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
 
1.1. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге бюджеты 
чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм 
чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» №7 
Кушымтада» 
- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 
хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» юлында «571,3» 
санын «564,95» саны белән алыштырырга 
- «Үзәк аппарат» юлында «571,3» санын «564,95» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында «327,7» санын «343,4» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «243,77» санын «221,72» саны белән алыштырырга 
- «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлында «411,9» санын «448,5» саны белән 
алыштырырга 
- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында «333,3» 
санын «330,3» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында «291,3» санын «330,9» саны белән алыштырырга 
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- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «42,0» санын «39,0» саны белән алыштырырга 
-  «Милли икътисад» юлында «164,65» санын «157,28» саны белән алыштырырга 
-  «Юл хуҗалыгы» юлында «155,95» санын «148,58» саны белән алыштырырга 
-  «Төзекләндерү кысаларында автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм ремонтлау» юлында «155,95» санын «148,58» саны белән 
алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «155,95» санын «148,58» саны белән алыштырырга 
- «Торак-коммуналь хуҗалык» юлында «237,45» санын «233,47» саны белән 
алыштырырга 
- «Төзекләндерү» юлында «90,9» санын «86,92» саны белән алыштырырга 
-  «Урамнарны яктырту» юлында «89,6» санын «85,62» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «89,6» санын «85,62» саны белән алыштырырга 
- «Мәдәният һәм кинематография» юлында «1204,6» санын «1185,7» саны белән 
алыштырырга 
- «Мәдәният» юлында «1204,6» санын «1185,7» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «782,7» санын «763,8» саны белән алыштырырга 
1.2. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районының Олы Меми авыл җирлеге 
бюджетының Ведомство структурасы» №9 Кушымтада» 
- «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 
хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» юлында «571,3» 
санын «564,95» саны белән алыштырырга 
- «Үзәк аппарат» юлында «571,3» санын «564,95» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында «327,7» санын «343,4» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «243,77» санын «221,72» саны белән алыштырырга 
- «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлында «411,9» санын «448,5» саны белән 
алыштырырга 
- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында «333,3» 
санын «330,3» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында «291,3» санын «330,9» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «42,0» санын «39,0» саны белән алыштырырга 
-  «Милли икътисад» юлында «164,65» санын «157,28» саны белән алыштырырга 
-  «Юл хуҗалыгы» юлында «155,95» санын «148,58» саны белән алыштырырга 
-  «Төзекләндерү кысаларында автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын 
төзү, карап тоту һәм ремонтлау» юлында «155,95» санын «148,58» саны белән 
алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «155,95» санын «148,58» саны белән алыштырырга 
- «Торак-коммуналь хуҗалык» юлында «237,45» санын «233,47» саны белән 
алыштырырга 
- «Төзекләндерү» юлында «90,9» санын «86,92» саны белән алыштырырга 
-  «Урамнарны яктырту» юлында «89,6» санын «85,62» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «89,6» санын «85,62» саны белән алыштырырга 



 

 

- «Мәдәният һәм кинематография» юлында «1204,6» санын «1185,7» саны белән 
алыштырырга 
- «Мәдәният» юлында «1204,6» санын «1185,7» саны белән алыштырырга 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында «782,7» санын «763,8» саны белән алыштырырга 
    2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм авыл җирлегенең мәгълүмат 
стендларында урнаштырырга. 
    3. Олы Меми авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисадый мәсьәләләр 
буенча даими комиссиясенә әлеге карар үтәлешен тикшереп торуны йөкләргә. 
 
 
 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Олы Меми авыл җирлеге Башлыгы                                                              Г.А.Фомина 

 

 

 


