
 

Мәйдан авыл җирлеге Советының 2019 елның 17 декабрендә кабул ителгән 63-
293нче номерлы «Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлегенең 2020 
елга һәм 2021, 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына 
үзгәрешләр кертү турында 

 
Мәйдан авыл җирлеге Башлыгы В. В. Михеев мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Мәйдан авыл җирлеге  

карар итте: 

 

1.1.  «2020 елга Югары Ослан муниципаль районы  Мәйдан авыл җирлеге бюджеты 

чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 

һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 7нче 

кушымтада 

- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «419,4» санын «477,4» саны белән алыштырырга 

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

белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 

персоналга түләү чыгымнары» юлында 0102-9900002030-100  бюджет 

классификациясе кодлары буенча  «419,4»  санын «477,4» саны белән алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040 бюджет классификациясе кодлары буенча 

«681,6» санын «731,94» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0104-9900002040-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча «379,4»  санын «429,74» саны белән алыштырырга 

65-302 31.01.2020 



- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0113-

9900029900 бюджет классификациясе кодлары буенча «383,7» санын «368,7» саны 

белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0113-9900029900-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча  «57,7»  санын «42,7» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-

0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «1053,9» санын «964,56» саны 

белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0801-0840144091-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча «790,1»  санын «700,76» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-

0830144090 бюджет классификациясе кодлары буенча «206,6» санын «202,6» саны 

белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0801-0830144090-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча  «16,0»  санын «12,0» саны белән алыштырырга 

1.2. - «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030 бюджет 

классификациясе кодлары буенча «419,4» санын «477,4» саны белән алыштырырга 

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

белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү максатларында 

персоналга түләү чыгымнары» юлында 0102-9900002030-100  бюджет 

классификациясе кодлары буенча  «419,4»  санын «477,4» саны белән алыштырырга 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104-9900002040 бюджет классификациясе кодлары буенча 

«681,6» санын «731,94» саны белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0104-9900002040-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча «379,4»  санын «429,74» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0113-

9900029900 бюджет классификациясе кодлары буенча «383,7» санын «368,7» саны 

белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0113-9900029900-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча  «57,7»  санын «42,7» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-

0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «1053,9» санын «964,56» саны 

белән алыштырырга 

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

күрсәтү сатып алу» юлында 0801-0840144091-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча «790,1»  санын «700,76» саны белән алыштырырга 

- «Ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшчәнлеген тәэмин итү» юлында 0801-

0830144090 бюджет классификациясе кодлары буенча «206,6» санын «202,6» саны 

белән алыштырырга 



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

күрсәтү сатып алу» юлында 0801-0830144090-200  бюджет классификациясе кодлары 

буенча  «16,0»  санын «12,0» 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 
Мәйдан авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад мәсьәләләре буенча 
даими комиссиягә йөкләргә.  

Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Мәйдан  авыл җирлеге Башлыгы                                                                    В.В. Михеев 

 

 


