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«2019 елның 17 декабрендәге 76-1 номерлы  

«2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына  

Алших авыл җирлеге бюджеты турында»гы   

Алших авыл җирлеге карарына үзгәрешләр кертү хакында» 

 

 Алших авыл җирлеге Советы карар бирде: 
 

 1 статья 
         «2019 елның 17 декабрендәге 76-1 номерлы «2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар 
план чорына Алших авыл җирлеге бюджеты турында»гы  Алших авыл җирлеге карарына 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. 1нче статьяның 1 пункт 2 пунктчасында «2542,18»  санын «2589,89» санына, 3 
пунктчада «0» санын «61,2» санына алмаштырырга. 

2. 1нче кушымтаның 1 нче таблицасында «0» санын «61,2» санына алмаштырырга, 
«2542,18» санын «2589,89» санына алмаштырырга, «2542,18» санын «2651,09» санына 
алмаштырырга. 

3. 2 нче кушымтада бюджет классификациясе кодын өстәргә: «2 02 45160 10 0000 
151 47,7» (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня). 

4. 3 нче кушымтада бюджет классификациясе кодын өстәргә: 314 1 16 1012301 
0101140 (2020 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән бурычларны түләү исәбенә 
керә торган акчалата түләтүләрдән (штрафлардан), 2019 елда гамәлдә булган 
нормативлар буенча муниципаль берәмлек бюджетына күчерелергә тиешле керемнәр( 
муниципаль юл фондын формалаштыруга җибәрелә торган керемнәрдән тыш), шулай ук 
муниципаль берәмлекнең финанс органы тарафыннан бурычларны аерым исәпкә алу 
турында Карар кабул ителгән очракта бүтән түләүләрдән гайре). 

 5. «Торак-коммуналь хуҗалык» бүлеге буенча 1 нче таблицаның 6 нчы 
кушымтасында «667,0» санын «741,02» санына алмаштырырга, «Күмү урыннарын карап 
тоту 0503 9900078040 200 10,67» юлын өстәргә, «Мәдәният һәм кинематография» бүлеге 
буенча «883,1» санын "917,99" санына алмаштырырга, «Барлык чыгымнар» юлында 
«2542,18» санын «2651,09» санына алмаштырырга.   

6.  «Торак-коммуналь хуҗалык» бүлеге буенча 1 нче таблицаның 6 нчы 
кушымтасында «667,0» санын «741,02» санына алмаштырырга, «Күмү урыннарын карап 
тоту 0503 9900078040 200 10,67» юлын өстәргә, «Мәдәният һәм кинематография» бүлеге 
буенча «883,1» санын "917,99" санына алмаштырырга, «Барлык чыгымнар» юлында 
«2542,18» санын «2651,09» санына алмаштырырга.   
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Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм 2020 елның 1 

гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 
 
 
 Алших авыл җирлеге башлыгы                                                                            А.П. Андреев 
 

  
 


