
 

«Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021, 
2022  елларның планлы чорына бюджеты турында» Макыл  авыл җирлеге Советының 

2019 елның 20 декабрендә кабул ителгән 74-317 номерлы карарына үзгәрешләр 
кертү турында 

 

      Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 
Башкарма комитеты җитәкчесе Л. Р. Цветкованың  хезмәт күрсәтүләр өчен акча 
кирәклеге турында мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Макыл авыл җирлеге Советы 

Карар итте: 
 

   1. «Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021, 
2022  елларның планлы чорына бюджеты турында» Макыл  авыл җирлеге Советының 
2019 елның 20 декабрендә кабул ителгән 74-317 номерлы карарына түбәндәге 
үзгәрешләне кертергә: 
   1.1. «2020 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 
бюджетының фаразлана торган керемнәре» 3 кушымтасында «Бюджет тәэмин 
ителешен тигезләүгә дотацияләр» юлын «Муниципаль районнар бюджетларыннан 
бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр» юлы белән алыштырырга. 
   1.2. «Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 2021 һәм 2022 
еллар план чорына бюджет керемнәренең фаразлана торган күләме» 4 
кушымтасында «Бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияләр» юлын 
«Муниципаль районнар бюджетларыннан бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 
дотацияләр» юлы белән алыштырырга. 
   1.3. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге  бюджеты 
чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары 
һәм чыгымнар төрләре төркемнәре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 7 
кушымтада: 
- 0113 9900002950 800 «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында «383,10» санын 
«424,2» саны белән алыштырырга 
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- 0801 0830144090 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «600,2» санын «559,1» саны 
белән алыштырырга 

1.4. «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлегенең 

бюджет чыгымнарының ведомство структурасы» 9  кушымтада: 

- 345 0113 9900002950 800 «Башка бюджет ассигнованиеләре» юлында «383,10» 
санын «424,2» саны белән алыштырырга 
- 345 0801 0830144090 200 «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр 
башкару һәм хезмәтләр күрсәтү сатып алу» юлында «600,2» санын «559,1» саны 
белән алыштырырга. 

       2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районның рәсми   сайтында һәм 
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында   урнаштырырга. 

      3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
Макыл авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад мәсьәләләре буенча 
даими комиссиясенә йөкләргә.           
 
 
 
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 

  Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                                               А.И. Матвеева 

  
 


