
 

Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  елның 18  

декабрендә кабул ителгән 50-217нче номерлы «Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына 

бюджеты турында»  карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге 

башлыгы С.А. Сакинның башлыкка, җыештыручыга, юлларны чистарту, ызанлау, 

консультация хезмәтләре өчен акча кирәклеге турында мәгълүматын тыңлаганнан 

соң 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге 

карар итте: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Советының 2018  

елның 18 декабрендә кабул ителгән 50-217нче  номерлы «Югары Ослан муниципаль 

районының Карагуҗа авыл җирлегенең 2019  елга һәм 2020, 2021  еллар планлы 

чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1.  Кушымта № 7 

   «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 

һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү»   

-  «Гомумдәүләт мәсьәләләре» 01 юлында «1385,766 » санын «1399,915» саны белән 

алыштырырга 

 - «Югары вазыйфаи затның эшләве» 01 02  юлында  «543,305»  санын «556,905» 

саны белән алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 354 01 02 9900002030 100 юлында  

«442,805»  санын  «456,405» саны белән алыштырырга 

18.12.2019 62-278 



-  «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» 355 01 04 

юлында«498,9» санын «493,399» саны белән алыштырырга 

-  «Үзәк  аппарат» 01 04 9900002040 юлында «546,7» санын «541,199» саны белән 

алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355 0104 9900002040 244 юлында «114,2» санын «108,699» саны 

белән алыштырырга 

-  «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «355,679» санын «347,162» саны 

белән алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355 0113 9900029900 244 юлында «25,079» санын «11,562» саны 

белән алыштырырга 

- «Милли икътисад өлкәсендә башка мәсьәләләр» 

355 0412 юлын «0,00» санын  «8,3» саны белән алыштырып өстәргә 

- «Җир төзелеше һәм җирдән файдалану буенча чаралар»  

355 0412  1600173440 юлын«0,00» санын «8,3» саны белән алыштырып өстәргә 

-  «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 355 08 01 

0840144091  юлында «571,162» санын «546,862» саны белән алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары»   355 0801 0840144091 100 юлында 

«228,523»  санын «204,223» саны белән алыштырырга 

-  «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 0801 0840144091 200   юлында «341,262» санын «316,962» саны 

белән алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 0801 0830144090 100 юлында 

«75,763»  санын «61,763» саны белән алыштырырга 

1.2.  Кушымтада №9:  

« 2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге бюджетының 
Ведомство структурасы» 
-  «Авыл җирлеге Башкарма комитеты» 354 юлында «469,158» санын «482,758» саны 

белән алыштырырга 

-  «Гомумдәүләт мәсьәләләре»»  354 01 юлында «469,158» санын «482,758» саны 

белән алыштырырга 

 - «Югары вазыйфаи затның эшләве» 354 01 02 юлында «469,158»  санын «482,758» 

саны белән алыштырырга 

 - «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 354 01 02 9900002030 100 юлында 

«442,805»  санын «456,405» саны белән алыштырырга 



-  «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 355 01 юлында «854,8» санын «849,717» саны 

белән алыштырырга 

-  «Россия Федерациясе Хөкүмәте, Россия Федерациясе субъектлары башкарма 

хакимиятенең югары органнары, җирле администрация эшчәнлеге» 355 01 04 юлында 

«498,9» санын «493,817» саны белән алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355 0104 9900002040 244 юлында «114,2» санын «108,699» саны 

белән алыштырырга 

-  «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 0113 юлында «355,679» санын «347,162» саны 

белән алыштырырга 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 355 0113 9900029900 244 юлында «25,079» санын «11,562» саны 

белән алыштырырга 

- «Милли икътисад өлкәсендә башка мәсьәләләр»  

355 0412 юлын  «0,00» санын «8,3» саны белән алыштырып өстәргә 

-«Җир төзелеше һәм җирдән файдалану буенча чаралар»  

355 0412  1600173440 юлын«0,00» санын «8,3» саны белән алыштырып өстәргә 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» 355 08 01 

0840144091  юлында «571,162» санын «546,862» саны белән алыштырырга 

 - «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 0801 0840144091 100 юлында 

«228,523»  санын «204,223» саны белән алыштырырга 

-  «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 

күрсәтү сатып алу» 0801 0840144091 200 юлында  «341,262» санын «316,962» саны 

белән алыштырырга 

 - «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 

максатларында персоналга түләү чыгымнары» 355 0801 0830144090 100 юлында 

«75,763»  санын «61,763» саны белән алыштырырга 

 

      2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

      3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

 

 

Совет Рәисе, 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге  

Башлыгы                                                                                           С.А.Сакин 

 


