
 
 

 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 
декабрендә кабул ителгән 48-218нче номерлы «Югары Ослан муниципаль 

районының Куралово авыл җирлегенең 2019 елга, 2020 һәм 2021 елларның планлы 
чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 

 
     Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты 
җитәкчесе Тимиряева Т. Ю. мәгълүматын тыңлаганнан соң, 
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 
КАРАР ИТТЕ: 

 
   1. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советының 2018 
елның 19 декабрендәге 48-218нче номерлы «Куралово авыл җирлегенең 2019 елга 
һәм 2020 һәм 2021 елгы план чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

  

   1.1.«2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге бюджеты 
чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялар 
һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 8нче кушымтада: 

   - «Муниципаль органнар функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0840144091-100 бюджет 
классификациясе коды буенча «760,8» санын «758,15» саны белән алыштырырга; 

 
   - «Муниципаль органнар функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 

персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0830144090-100 бюджет 
классификациясе коды буенча «88,9» санын «91,55» саны белән алыштырырга. 

 
   1.2. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге бюджет 

чыгымнары Ведомство структурасы» 10нчы кушымтада: 
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   - «Муниципаль органнар функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0840144091-100 бюджет 
классификациясе коды буенча «760,8» санын «758,15» саны белән алыштырырга; 

   - «Муниципаль органнар функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 
персоналга түләү чыгымнары» юлында 0801-0830144090-100 бюджет 
классификациясе коды буенча «88,9» санын «91,55» саны белән алыштырырга. 

     2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 
    3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы 
Куралово авыл җирлеге Советының бюджет-финанс мәсьәләләре буенча даими 
комиссиясенә йөкләргә 
 
 
 
 
Совет рәисе ,  
Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы  
Куралово авыл җирлеге башлыгы                                                        В.А.Квашнева                                                                     
  



декабрь 

Решение № 66-295 от 27.12.2019 г 

Наименование 
Коды бюджетной классификации 

Сумма  
(+; -)руб. 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Передвижка 

Культура 343 0801 
084014409

1 
100 -2647,00 

Культура 343 0801 
083014409

0 
100 +2647,00 

 


