
 
Югары Ослан муниципаль район Советының 2019 елның 13 декабрендә кабул 

ителгән 52-601нче номерлы «Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга һәм 
2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр 

кертү турында 
 

Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы рәисе Колесова Е. Е. 
мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

 
Югары Ослан муниципаль районы Советы 

карар итте: 
1. Югары Ослан муниципаль район Советының 2019 елның 13 декабрендә 

кабул ителгән 52-601нче номерлы «Югары Ослан муниципаль районының 2019 елга 
һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге 
үзгәрешләр кертергә: 
 1.1 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты чыгымнары 
классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, чыгымнар 
төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 8нче кушымтада: 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0103 9900002040 200» юлында «3235,3» санын «2358,3» 
саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0104 9900002040 200» юлында «3568,8» санын «2348,5» 
саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0106 9900002040 200» юлында «1226,43» санын 
«1162,43» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу 0113 9900002040 200» юлында «870,3» санын «807,6» 
саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0113 9900092350 100 юлын «1624,0» 
саны белән өстәргә; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка 
оешмаларга субсидияләр 01139900092350600» юлын «600,0» саны белән өстәргә. 

 1.2 «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджетының 
Ведомство структурасы» 10нчы кушымтада: 
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 -  ведомство 300 «Югары Ослан муниципаль районының финанс-бюджет 
палатасы»:  

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу 300 01069900002040 200» юлында «1133,63» санын 
«1069,63» саны белән алыштырырга.; 

 -  ведомство 314 «Югары Ослан муниципаль районы Советы»:  
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 314 0103 9900002040 200» юлында «3235,3» санын 
«2358,3» саны белән алыштырырга.; 

- ведомство 315 «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты»:  
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү сатып алу 315 0104 9900002040 200» юлында «3238,5» санын 
«2018,2» саны белән алыштырырга.; 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш 
дәүләт фондлары белән идарә итү органнары функцияләрен үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 315 0113 9900092350 100 юлын  
«1624,0» саны белән өстәргә; 

- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка 
оешмаларга субсидияләр 315 01139900092350 600» юлын «600,0» саны белән 
өстәргә; 

-ведомство 316 «Югары Ослан муниципаль районының Мөлкәт һәм җир 
мөнәсәбәтләре палатасы»: 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу 316 0113 9900002040 200» юлында «870,3» санын 
«807,6» саны белән алыштырырга. 
     2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм ТР 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Башлыгы                                                                                         М.Г. Зиатдинов 

 


