
 

 

 
Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 2019 елның 
19 декабрендә кабул ителгән 65-291 номерлы «Югары Ослан муниципаль районының 
Октябрьский авыл җирлегенең 2020 елга, 2021 һәм 2022 елларның планлы чорына 
бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында 

 
 
Октябрьский авыл җирлеге Башлыгы Ш. Р. Азизовның мәгълүматын тыңлап 

һәм карап тикшергәннән соң,   
 

Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге 
карар чыгарды: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының 2019 
елның 19 декабрендә кабул ителгән 65-291 номерлы «Югары Ослан муниципаль 
районының Октябрьский авыл җирлегенең 2020 елга, 2021 һәм 2022 елларның 
планлы чорына бюджеты турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

- «Югары вазыйфаи затның эшчәнлеге» юлында 0102 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «419,4» санын «448,2» саны белән алыштырырга; 

- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 0102-9900002030-100 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «419,4» санын «448,2» саны белән алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 0104  бюджет классификациясе кодлары буенча «521,1» 
санын «492,3» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «184,2»  санын «155,4» саны белән алыштырырга; 

 03.03.2020 67-304 



 

 

- «Башка салымнар һәм җыемнар түләү» юлында  0104-9900002040-800 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «2,0» санын «4,4» саны белән алыштырырга; 

 - «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» юлында 0113 юлында  «74,8» санын «121,5» 

саны белән алыштырырга; 

- «Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү» юлында: 0113-9900002950 -800 
бюджет классификациясе кодлары буенча «74,8» санын «113,7» саны белән 
алыштырырга; 

- «Башка түләүләр» юлында: 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «0» санын «7,8» саны белән алыштырырга; 

- «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» 335-0310-9900092350 юлын  «0» санын 
«4,4» саны белән алыштырып өстәргә; 

- «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында: 0801-
0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «2275,5» санын «2222,0» 

саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында: 0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары 
буенча «1505,90» санын «1452,4» саны белән алыштырырга. 

1.2. 10 Кушымтада: «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» 

- «Югары вазыйфаи затның эшчәнлеге» юлында  334-0102 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «419,4» санын «448,2» саны белән алыштырырга; 

- «Муниципаль берәмлек Башлыгы» юлында 334-0102-9900002030-100 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «419,4» санын «448,2» саны белән алыштырырга; 

- «Үзәк аппарат» юлында 335-0104 бюджет классификациясе кодлары буенча «521,1» 
санын «492,3» саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында 335-0104-9900002040-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «184,2» санын «155,4» саны белән алыштырырга; 

- «Башка салымнар һәм җыемнар түләү» юлында 335-0104-9900002040-800 бюджет 
классификациясе кодлары буенча «2,0» санын «4,4» саны белән алыштырырга; 

- «Башка гомумдәүләт мәсьәләләре» 335-0113 юлында «74,8» санын «121,5» саны 
белән алыштырырга; 

- «Оешмалар һәм җир салымы өчен салым түләү» юлында :335-0113-9900002950 -
800 бюджет классификациясе кодлары буенча «74,8» санын «113,7» саны белән 
алыштырырга; 

- «Башка түләүләр» юлында: 335-0113-9900092350-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «0» санын «7,8» саны белән алыштырырга; 



 

 

- «Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү» 335-0310-9900092350 юлын  «0» санын 
«4,4» саны белән алыштырып өстәргә; 

- «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында: 335-0801-
0840144091 бюджет классификациясе кодлары буенча «2275,5» санын «2222,0» 
саны белән алыштырырга; 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу» юлында: 335-0801-0840144091-200 бюджет классификациясе 
кодлары буенча «1505,90» санын «1452,4» 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 
Октябрьский  авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад мәсьәләләре 
буенча даими комиссиягә йөкләргә. 
 

 
Совет Рәисе, 
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 
Октябрьский авыл җирлеге Башлыгы                                                         Ш.Р. Азизов   
 
 
 
 
 


