
 

 
 

«Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга һҽм 2020, 2021 елларның планлы 
чорына бюджеты турында» Югары Ослан муниципаль районы Советының 2018 

елның 14 декабрендҽ кабул ителгҽн39-442нче номерлы  карарына үзгҽрешлҽр кертү 
турында 

 
Югары Ослан муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рҽисе  

Е. Е. Колесова мҽгълүматын тыңлаганнан соң, 
Югары Ослан муниципаль районы Советы 

карар итте: 
  1. «Югары Ослан авыл җирлегенең 2019 елга һҽм 2020 һҽм 2021 елгы план чорына 
бюджеты турында» Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан  авыл җирлеге 
Советының 2018 елның 14 декабрендҽге   39-442нче номерлы  карарына түбҽндҽге 
үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 
  1.1. 1 статьяның 1 өлешендҽ: 

   1) пунктчада  «543793,2» санын «555083,2» санына алыштырырга; 
   2) пунктчада «578653,2» санын «588733,3» санына алыштырырга; 
   3) пунктчада «34860,0» санын «33650,1» санына алыштырырга; 

   1.2. 1нче кушымтаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
 

  
«Югары Ослан муниципаль районының 
2019 елга һҽм 2020, 2021 елларның 
планлы чорына бюджеты турында» 
Югары Ослан муниципаль районы 
Советының  
2018 елның 14 декабрендҽ кабул 
ителгҽн 
39-442нче номерлы  карарына  
                                          1нче кушымта 

2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты кытлыгын финанслау 
чыганаклары 

Күрсҽткеч коды 
 

Күрсҽткеч исеме 
Сумма, 

мең сум. 

01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыкларын эчке финанслау 

чыганаклары 

34860,0 

      30.12.2019      № 53-615 



01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исҽпкҽ алу счетларында 

калган акчаларны үзгҽртү 

34860,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын арттыру -548776,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет чараларының башка калдыкларын 

арттыру 

-548776,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 

арттыру 

-548776,7 

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль район бюджеты акчаларының 

башка калдыкларын арттыру 

-548776,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыкларын киметү 583636,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Бюджет чараларының башка калдыкларын 

киметү 

583636,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 

киметү 

583636,7 

01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль район бюджеты акчаларының 

башка калдыкларын киметү 

583636,7 

 
1.3  «Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга бюджет керемнҽренең 

фаразланган күлҽмнҽре»  3нче кушымтада: 
- «САЛЫМ ҺҼМ САЛЫМ БУЛМАГАН КЕРЕМНҼР» юлында «158097,35» санын 

«161614,2» санына алыштырырга; 
- «Салым салуның гадилҽштерелгҽн системасын куллануга бҽйле рҽвештҽ 

алына торган салым 10501000000000110 юлында «9663,9» санын «8693,0» санына 
алыштырырга; 

- «Эшчҽнлекнең аерым төрлҽре өчен кертелгҽн керемгҽ бердҽм салым 
10502000000000110 юлында «4927,2» санын «4456,0» санына алыштырырга; 

- «Бердҽм авыл хуҗалыгы салымы 10503000000000110 юлында «26,5» санын 
«57,4» санына алыштырырга; 

- «Салым салуның патент системасын куллануга бҽйле рҽвештҽ алына торган 
салым 10504000000000110 юлында «131,8» санын «206,0» санына алыштырырга; 

- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль мөлкҽтне (автоном учреждениелҽр мөлкҽтеннҽн, 
шулай ук дҽүлҽт һҽм муниципаль унитар предприятиелҽре, шул исҽптҽн казна 
предприятиелҽре, мөлкҽтеннҽн тыш) түлҽүле    файдалануга тапшырган өчен 
аренда    яисҽ башка түлҽү рҽвешендҽ алына торган керемнҽр11105000000000120 
юлында «7800,0» санын «9137,0» санына алыштырырга; 

- «Муниципаль районнар мөлкҽтеннҽн файдалануга бҽйле рҽвештҽ тотылган 
чыгымнарны каплау тҽртибендҽ керҽ торган керемнҽр 11302065050000130 юлында 
«1159,7» санын «640,2» санына алыштырырга; 

- «Муниципаль районнар бюджетлары чыгымнарын компенсациялҽүдҽн башка 
керемнҽр 11302995050000130 юлында «17531,15» санын «6584,0» санына 
алыштырырга; 



- «Дҽүлҽт милкендҽге һҽм муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽрен (бюджет 
һҽм автоном учреждениелҽрнең җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш) сатудан 
керемнҽр11406000000000140 юлында «8456,0» санын «13439,5» санына 
алыштырырга; 

-11621000000000140 бюджет классификациясе кодлары буенча «Җинаятьлҽр 
кылуда гаепле затлардан һҽм мөлкҽткҽ китерелгҽн зыянны каплауга акчалата 
түлҽтүлҽр (штрафлар) һҽм башка суммалар» юлын өстҽргҽ 

- «Зыянны каплауга акчалата түлҽтүлҽрдҽн (штрафлардан) һҽм башка 
суммалардан бүтҽн кертемнҽр» юлын «645,0» саны белҽн өстҽргҽ; 

- 11690000000000140 бюджет классификациясе кодлары буенча «Зыянны 
каплауга акчалата түлҽтүлҽрдҽн (штрафлардан) һҽм башка суммалардан бүтҽн 
кертемнҽр» юлында «2894,0» санын «2277,0» санына алыштырырга; 

- 11690000000000140 бюджет классификациясе кодлары буенча «Зыянны 
каплауга акчалата түлҽтүлҽрдҽн (штрафлардан) һҽм башка суммалардан бүтҽн 
кертемнҽр» юлында «200,0» санын «172,0» санына алыштырырга; 

- «Барлык керемнҽр» юлында «543793,2» санын «555083,2» санына 
алыштырырга. 
     1.4 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты чыгымнарын 
классификациялҽү бүлеклҽре һҽм бүлекчҽлҽре, максатчан статьялар һҽм чыгымнар 
төрлҽре буенча бюджет ассигнованиелҽрен бүлү» 8нче кушымтада: 

- 0102 9900002030 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «2204,8» санын «2392,2» санына 
алыштырырга; 

- 0103 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «6786,0» санын «7431,4» санына 
алыштырырга; 

- 0103 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «3875,7» санын «3899,7» санына алыштырырга; 

- 0104 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «14765,8» санын «16301,0» санына 
алыштырырга; 

- 0104 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «3176,9» санын «3152,9» санына алыштырырга; 

- 0106 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «4653,1» санын «5158,7» санына 
алыштырырга; 

- 0106 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «956,6» санын «858,2» санына алыштырырга; 



- 0111 9900007411 800  бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка 
бюджет ассигнованиялҽре» юлында  «643,7» санын «149,3» санына алыштырырга; 

- 0113 0250245200 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «5984,8» санын «6551,2» санына 
алыштырырга; 

- 0113 0250245200 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «1469,25» санын «1467,45» санына алыштырырга; 

- 0113 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «1635,5» санын «1813,9» санына 
алыштырырга; 

- 0113 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «1016,9» санын «1012,4» санына алыштырырга; 

- 0113 9900002950 800» бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка 
бюджет ассигнованиялҽре» юлында  «190,2» санын «189,9» санына алыштырырга; 

- 0113 9900092350 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «3083,7» санын «2003,5» санына алыштырырга; 

- 0113 9900092350 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «10696,3» санын «11478,1» санына 
алыштырырга; 

- 0113 9900092350 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «3283,3» санын «3416,4» санына 
алыштырырга; 

- 0113 9900097071 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «158,5» санын «143,5» санына алыштырырга; 

- 0408 9900003170 800» бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка 
бюджет ассигнованиялҽре» юлында  «4099,5» санын «3148,3» санына алыштырырга; 

- 0701 0210342000 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «56820,07» санын «58298,77» 
санына алыштырырга; 

- 0702 0220242100 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «122546,98» санын «125707,48» 
санына алыштырырга; 

- 0703 0230142310 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «6515,4» санын «7357,4» санына 
алыштырырга; 

- 0703 0230142320 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «20157,2» санын «20339,8» санына 
алыштырырга; 



- 0707 1040143100 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «95,3» санын «95,8» санына алыштырырга; 

- 0801 0810144090 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «2697,18» санын «2918,18» санына 
алыштырырга; 

- 0801 0830144090 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «20623,7» санын «21198,9» санына 
алыштырырга; 

- 0801 0840144091 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «28253,3» санын «28735,9» санына 
алыштырырга; 

- 0801 0860110990 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «989,0» санын «1135,0» санына 
алыштырырга; 

- 0804 08Ж0145200 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «1204,6» санын «1295,9» санына 
алыштырырга; 

- «Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка башка түлҽүлҽр 1001 9900049100 300 
юлында «278,3» санын «0,0» санына алыштырырга; 

- 1101 1010148200 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «10853,9» санын «10855,5» санына 
алыштырырга; 

- 1102 1010112870 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «162,4» санын «24,2» санына алыштырырга; 

- 1403 9900025151 500 бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджетара 
трансфертлар» юлында «9336,9» санын «10764,0» санына алыштырырга; 

-  «Барлык чыгымнар» юлында «578653,2» санын «588733,3» санына 
алыштырырга. 

1.5   «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджетының Ведомство 
структурасы» 10нчы кушымтада: 

- 076 ведомствода   «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге» 
Муниципаль казна учреждениесе: 

- 076 0104 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «932,5» санын «926,6» санына алыштырырга; 

- 076 0113 0250245200 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «5984,8» санын «6551,2» санына 
алыштырырга; 

- 076 0113 0250245200 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «1467,25» санын «1465,45» санына алыштырырга; 



- 076 0701 0210342000 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «56820,07» санын «58298,77» 
санына алыштырырга; 

- 076 0702 0220242100 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «122546,98» санын «125707,48» 
санына алыштырырга; 

- 076 0703 0230142310 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «6515,4» санын «7357,4» санына 
алыштырырга; 

- 300  ведомствода «Югары Ослан муниципаль районының финанс-бюджет 
Палатасы»:  

- 300 0106 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «3878,1» санын «4303,1» санына 
алыштырырга; 

- 300 0106 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «863,6» санын «765,2» санына алыштырырга; 

- 300 0113 9900097071 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «23,6» санын «14,6» санына алыштырырга; 

- «Социаль тҽэмин итү һҽм халыкка башка түлҽүлҽр 300 1001 9900049100 300 
юлында «278,3» санын «0,0» санына алыштырырга; 

- 300 1403 9900025151 500 бюджет классификациясе кодлары буенча 
«Бюджетара трансфертлар» юлында «9336,9» санын «10764,0» санына 
алыштырырга; 

- 314 ведомствода «Югары Ослан муниципаль районы Советы»:  
- 314 0102 9900002030 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «2204,8» санын «2392,2» санына 
алыштырырга; 

- 314 0103 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «6786,0» санын «7431,4» санына 
алыштырырга; 

- 314 0103 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «3875,7» санын «3899,7» санына алыштырырга; 

- 315  ведомствода «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты»:  
- 315 0104 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 

(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «12533,8» санын «13994,4» санына 
алыштырырга; 

- 315 0104 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «2853,1» санын «2829,1» санына алыштырырга; 



- 315 0111 9900007411 800 » бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка 
бюджет ассигнованиялҽре» юлында  «643,7» санын «149,3» санына алыштырырга; 

- 315 0113 9900002950 800» бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка 
бюджет ассигнованиялҽре» юлында  «14,0» санын «13,7» санына алыштырырга; 

- 315 0104 9900092350 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «10696,3» санын «11478,1» санына 
алыштырырга; 

- 315 0113 9900092350 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «1983,9» санын «900,7» санына алыштырырга; 

- 315 0113 9900092350 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «3283,3» санын «3416,4» санына 
алыштырырга; 

- 315 0408 9900003170 800» бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка 
бюджет ассигнованиялҽре» юлында  «4099,5» санын «3148,3» санына алыштырырга; 

- 315 0707 1040143100 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «95,3» санын «95,8» санына алыштырырга; 

- 315 1101 1010148200 600» бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «10853,9» санын «10855,5» санына 
алыштырырга; 

- 315 1102 1010112870 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «162,4» санын «24,2» санына алыштырырга; 

- 316   ведомствода «Югары Ослан муниципаль районының мөлкҽт һҽм җир 
мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы»: 

- 316 0113 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «1635,5» санын «1813,9» санына 
алыштырырга; 

- 316 0113 9900002040 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «671,9» санын «667,4» санына алыштырырга; 

- 316 0113 9900092350 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «1226,8» санын «1229,8» санына алыштырырга; 

- 316 0113 9900097071 200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшлҽр башкару һҽм хезмҽтлҽр 
күрсҽтү сатып алу» юлында «10,5» санын «4,5» санына алыштырырга; 

- 317 ведомствода «Муниципаль казна учреждениесе «Югары Ослан 
муниципаль районы мҽдҽният бүлеге»: 

- 317 0104 9900002040 100 бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «1299,5» санын «1380,0» санына 
алыштырырга; 



- 317 0703 0230142320 600 бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «20157,2» санын «20339,8» санына 
алыштырырга; 

- 317 0801 0810144090 600 бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «2697,18» санын «2918,18» санына 
алыштырырга; 

- 317 0801 0830144090 600 бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «20623,7» санын «21198,9» санына 
алыштырырга; 

- 317 0801 0840144091 600 бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «28253,3» санын «28735,9» санына 
алыштырырга; 

- 317 0801 0860110990 600 бюджет классификациясе кодлары буенча «Бюджет, 
автоном учреждениелҽргҽ субсидиялҽр» юлында «989,0» санын «1135,0» санына 
алыштырырга; 

- 317 0804 08Ж0145200 100» бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «1204,6» санын «1295,9» санына 
алыштырырга; 

- 323 ведомствода «Югары Ослан муниципаль районы Контроль-хисап 
Палатасы»:  

- 323 0106 9900002040 100» бюджет классификациясе кодлары буенча «Дҽүлҽт 
(муниципаль) органнары, казна учреждениелҽре, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары 
белҽн идарҽ итү органнары функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итү максатларында 
персоналга түлҽү чыгымнары» юлында «775,0» санын «855,6» санына алыштырырга; 

- «Барлык чыгымнар» юлында «578653,2» санын «588733,3» санына 
алыштырырга.  
       2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 
Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга. 
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