
 

 

 
 

 
 

О внесении изменений в Решение Совета Введенско-Слободского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района  от 19.12.2018 года  №65-284 

«О бюджете Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Заслушав и обсудив  информацию  Главы  Введенско-Слободского сельского 

поселения Морозова Д.В 
 

Совет 
Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 
решил: 

 
1.   Внести  в Решение Совета Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  от 19.12.2018 года №65-284 «О бюджете 
Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1.  В части 1 статьи 1 
 
     - в подпункте   1) цифры  «8472,86» заменить цифрами «8616,26» 
                               2) цифры «10613,66» заменить цифрами «10757,06». 
                               
 
 
 1.2. В приложении №3 «Прогнозируемые объемы доходов бюджета Введенско- 
Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 

2019г»  
-в строке 1 13 01995 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений» цифры «192,4» 
заменить цифрами «335,8» 

 Всего по приложению № 3 цифры  «8472,86» заменить цифрами «8616,26» 
 
1.3. В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
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бюджетов бюджета Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района на 2019 год» 

 
- в строке «Содержание дорог» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» 0409-9900078020-200 цифры«2303,6» заменить цифрами 
«2353,6» 
- в строке  «Центральный аппарат» «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» 0104-9900002040-200  цифры «96,2» 
заменить цифрами «157,5» 
- в строке «Культура» «Расход на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами» 0801-0830144090-100 цифры 
«131,3»  заменить цифрами «151,1» 
- в строке «Культура» «Расход на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами» 0801-0840144091-100 цифры 
«253,1»  заменить цифрами «265,4» 
- в строке «Всего расходов» цифры «10613,66» заменить цифрами «10757,06». 
 
1.4. В Приложении №10 «Ведомственная структура  расходов бюджета Введенско-
Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 
2019год» 
 
- в строке «Содержание дорог» «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» 326-0409-9900078020-200 цифры«2303,6» заменить цифрами 
«2353,6» 
- в строке  «Центральный аппарат» «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» 326-0104-9900002040-200  цифры «96,2» 
заменить цифрами «157,5» 
- в строке «Культура» «Расход на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами» 326-0801-0830144090-100 цифры 
«131,3»  заменить цифрами «151,1» 
- в строке «Культура» «Расход на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами» 326-0801-0840144091-100 цифры 
«253,1»  заменить цифрами «265,4» 
- в строке «Всего расходов» цифры «10613,66» заменить цифрами «10757,06». 
 

 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан 

 
3. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Ввведенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам. 

 
 
  
 

Председатель Совета,  
Глава Введенско-Слободского  
сельского поселения 
Верхнеуслонского  
муниципального района                                                                                  Д.В. Морозов 
 



 

 

 
 

 
 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 65-284 номерлы «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 

тыңлап  фикер алышканнан соң,  
 

Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ: 
 
1.   Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 65-284 номерлы «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 «8472,86» санын «8616,26» саны белән алыштырырга; 
 2) кече пунктта «10613,66» санын «10613,66» саны белән алыштырырга.                                                             

 
 1.2. «Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлегенең 

2019  елга фаразланган керем күләме» 3 нче кушымтада 
- 1 13 01995 10 0000 130 «Авыл җирлекләре бюджетлары акчаларын алучылар 

тарафыннан түләүле хезмәтләр (эшләр) күрсәтүдән башка керемнәр» юлында 
«192,4» санын «335,8» саны белән алыштырырга. 

3 нче кушымта буенча барлыгы  «8472,86» санын «8616,26» саны белән 
алыштырырга. 

 
1.3. 8 нче 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 тору» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0409-9900078020-200 юлында «2303,6» 
санын «2353,6» саны белән алыштырырга 
   - «Үзәк аппарат» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0104-9900002040-200  юлында «96,2» санын 
«157,5» саны белән алыштырырга 
   -   «Мәдәният» «Муниципаль органнар тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 0801-0830144090-100 юлында 
«131,3»  санын «151,1» саны белән алыштырырга 
   - «Мәдәният» «Муниципаль органнар тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 0801-0840144091-100 юлында 
«253,1»  санын «265,4» саны белән алыштырырга 
  - «Барлык чыгымнар» юлында «10613,66» санын «10757,06» саны белән 
алыштырырга. 
 
   1.4. 10 нчы  кушымтада «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистәсе авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы»: 
 
   - «Юлларны карап тору» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0409-9900078020-200 юлында «2303,6» 
санын «2353,6» саны белән алыштырырга 
  - «Үзәк аппарат» «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару 
һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 0104-9900002040-200  юлында «96,2» санын 
«157,5» саны белән алыштырырга 
   -   «Мәдәният» «Муниципаль органнар тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 0801-0830144090-100 юлында 
«131,3»  санын «151,1» саны белән алыштырырга 
  - «Мәдәният» «Муниципаль органнар тарафыннан функцияләр башкаруны тәэмин 
итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 0801-0840144091-100 юлында 
«253,1»  санын «265,4» саны белән алыштырырга 
  - «Барлык чыгымнар» юлында «10613,66» санын «10757,06» 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 
 


