
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының 2018   елның 19 

декабрендә кабул ителгән 45-220нче номерлы «Югары Ослан муниципаль 
районының Печищи авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы 

чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 
 

 Татарстан Республикасы  Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге 
башлыгы Яковлев Л. В. мәгълүматын тыңлаганнан һәм тикшергәннән соң 

 
Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советы  

карар итте: 
 

   1. «Югары Ослан муниципаль районының Печищи авыл җирлегенең 2019 елга, 2019 
һәм 2020 еллар план чорына бюджеты турында» Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 45-220нче номерлы 
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
   1.1. 8нче  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) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 

функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 

юлында 0102-9900002030-100 бюджет классификацияләре буенча «622,0» санын 

«641,0» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 

функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 

юлында 0801-0840144091-100 бюджет классификацияләре буенча «136,4» санын 

«117,4» саны белән алыштырырга; 

   1.2. 10нчы кушымтада: «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 

функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 

11.11.2019 № 55-274 



юлында 362-0102-9900002030-100 бюджет классификацияләре буенча «622,0» 

санын «641,0» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре тарафыннан 
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итү максатларында персоналга түләү чыгымнары» 
юлында 363-0801-0840144091-100 бюджет классификацияләре буенча «136,4» санын 
«117,4» 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,  
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 
Печищи авыл җирлеге башлыгы                                                          Л.В. Яковлев 
 

 


