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              25 февраль 2020 ел                3-53 номерлы 
 
 
Буа шәһәр Советының 2019 елның 11 декабрендә  
кабул ителгән 1-50 номерлы «Буа шәһәренең 2020  
елга һәм 2021, 2022 елларның планлы чорына  
бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр 
кертү хакында 
 
  Буа шәһәр Советы карар бирде: 
 

 1 статья 

Буа шәһәр Советының 2019 елның 11 декабрендә кабул ителгән 1-50 номерлы 

«Буа шәһәренең 2020 елга һәм 2021, 2022 елларның планлы чорына бюджеты 

турында»гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. 1статьяның 1 пунктның 2 пунктчасында «60420,7» санын «63441,1» санына, 3 

пунктчада «0» санын «3020,4»  санына алмаштырырга.   

2.  1 нче таблицаның 1 нче кушымтасында «0» санын «3020,4» санына 

алмаштырырга, «60420,7» санын «63441,1»санына алмаштырырга.  

3. 3 кушымтада бюджет классификациясе кодын өстәргә:  

 314 1 16 101230131140 (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)    

4. «Милли икътисад» бүлеге буенча 1 нче таблицаның 5 нче кушымтасында 

«9308,0» санын «9908,0» санына алмаштырырга, «милли икътисад өлкәсендә башка 

мәсьәләләр» 0412 1600173440 200 600,0» юлын өстәргә, «торак-коммуналь хуҗалык» 

бүлеге буенча «46644,4» саннарын «49064,8» санына алмаштырырга, «"Татарстан 

Республикасының иң төзек торак пункты" исемендә республика конкурсында җиңүчеләрне 

премияләү» 0503 0480414200 200 17,7»  юлын өстәргә, "Барлык чыгымнар" юлында 

«60420,7» санын «63441,1»санына алмаштырырга.  

5. «Милли икътисад» бүлеге буенча 6 нчы кушымтаның 1 нче таблицасында 

«9308,0» санын «9908,0» санына алмаштырырга, «Милли икътисад өлкәсендә башка 

мәсьәләләр 0412 1600173440 200 600,0» юлын өстәргә, «Торак-коммуналь хуҗалык» 

бүлеге буенча «46644,4» саннарын «49064,8» санына алмаштырырга, «"Татарстан 

Республикасының иң төзек торак пункты" исемендә республика конкурсында җиңүчеләрне 



премияләү» 0503 0480414200 200 17,7» юлын өстәргә, «Барлык чыгымнар»  юлында 

«60420,7» санын «63441,1» санына алмаштырырга. 

 
 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль  
районының Буа шәһәре башлыгы урынбасары                                                   С.А. Зайцева                                                         
   


