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Буа муниципаль районы Советының 2019 елның 12 декабрендә кабул ителгән 

2-48 номерлы «Буа муниципаль районының 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план 

чорына бюджеты турында» гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. 1 статяның 1 пункты 1 пунктчасында  «1057017,32» саннарын  «1057019,22» 

саннарына алыштырырга,  2  пунктчада  «1057017,32» саннарын  «1078754,42» 

саннарына алмаштырырга,  3 пунктчада  «0» санын   «21735,2» санына 

алмаштырырга. 

2.  1 нче кушымтаның 1 таблицасында В приложении  «0» санын  «21735,2» 

цифрасына алыштырырга,  «-1057017,32» цифрларын                      «-1057019,2» 

цифрына алыштырырга,  «1057019,32» цифрларын  «1078754,42» цифрына 

алыштырырга. 

3.  2 нче кушымтаның 2 таблицасында  «Түләүсез керемнәр» юлында   

«671110,22» саннарын  «671112,1» санына алыштырырга;  «Барлык керемнәр» 

юлында  «1057017,32» саннарын  «1057019,22» саннарына алыштырырга. 

4. 4 кушымтада бюджет классификациясе кодлары өстәргә:  

1) 214 116 01074 01 0000140 (Административ  хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексының 7 бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар 

муниципаль контроль органнарының вазыйфаи затлары ачыклаган милек саклау 

өлкәсендә административ хокук бозулар өчен) 

 2) 214 116 01084 01 0000140 (Административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексының 8 бүлегендә билгеләнгән административ штрафлар, 

әйләнә-тирә мохитне саклау һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә муниципаль 

контроль органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан ачыкланган административ 

хокук бозулар өчен) 

 4.  6 нчы кушымтаның 1 таблицасында  01 00 «Гомуми белем бирү 

мәсьәләләре» бүлегендә  «57478,92» саннарын  «59274,2» саннарына алыштырырга,  

Буа шәһәре 



01 03 «Үзәк аппарат» юлында  «8850,8»  саннарын  «9139,7» саннарына 

алыштырырга,  01 04 «Башкарма хакимиятнең җирле органнары эшчәнлеге» 

юлында  «19018,4» санарын  «19082,1» санына алмаштырырга, 01 06 юлы буенча 

«Финанс органнары эшчәнлеген тәэмин итү. Хакимиятнең салым һәм таможня 

органнары»  «6337,1» санын  «6347,8» санына алмаштырырга, 01 13 нче юл буенча 

«Җирле администрация эшчәнлеге»  «17336,52» санын  «18768,5» санына 

алмаштырырга, юллар өстәргә : «Башка түләүләр 0113 9900092350 200 450,7»,  

«Милли иминлек һәм хокук саклау эшчәнлеге»  бүлеге буенча «2481,0» саннарын  

«2481,6» саннарына алмаштырырга,  0400 «Милли икътисад» бүлеге буенча  

«35289,5» саннарын  «38642,3» саннарына алмаштырырга,  юл өстәргә: «Шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга  савым сыерларын, ана кәҗәләрне һәм 

1 яшьтән зур булган кәҗәләрне тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга 

субсидияләр 0405 1440663350 800 5,0»,  06 00 «Әйләнә-тирә мохитне саклау» бүлеге 

буенча  «1651,12» саннарын  «4902,0» санына алыштырырга,  07 00 «Мәгариф» 

бүлеге буенча  «699237,3» саннарын  «712079,0» саннарына алыштырырга, 08 00 

«Мәдәният һәм  кинематография» бүлегендә  «99867,7» саннарын  «99905,7» 

саннарына алыштырырга,  10 00 «Социаль сәясәт» бүлеге буенча «38106,7» 

саннарын  «38143,7» саннарына алыштырырга,             « Социаль сәясәт өлкәсендә 

чаралар 1006 0310105410 200 63,0» юлын өстәргә,  14 00 «Бюджетара трансфертлар» 

бүлеге буенча  «48244,4» саннарын  «48640,4» саннарына алыштырырга, юл өстәргә: 

« Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан кабул ителгән карарлар 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны компенсацияләү өчен 

муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган бюджетара 

трансфертлар 14 03 9900025151 500 396,1»,    «Барлык чыгымнар» юлында  

«1057017,32» саннарын  «1078754,42» саннарына алмаштырырга; 

5.  7 нче кушымтаның 1 таблицасында «101 – «ТР Буа муниципаль районы 

Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм идарәсе»  МКУ ведомство коды буенча   

«73214,1» саннарын  «73215,5» саннарына алыштырырга,  «157- МКУ «Буа 

муниципаль районы мәдәният идарәсе» ведомство коды буенча  «110878,7» 

саннарын  «111085,7» саннарына алыштырырга, «174 «МКУ «Буа муниципаль 

районы мәгариф идарәсе» ведомство коды буенча  «720123,4» саннарын  «732793,6» 

саннарына алыштырырга, «214 «МКУ «ТР Буа муниципаль районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре палатасы» ведомство коды буенча   «3442,0» саннарын  «4348,0» 

саннарына алмаштырырга,  «314 «МКУ «ТР Буа муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы» веомство коды буенча  «54934,9» саннарын  «55341,7» саннарына 

алмаштырырга, юл өстәргә: «Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары тарафыннан 

кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны 

компенсацияләү өчен Муниципаль берәмлекләр бюджетларына тапшырыла торган 

бюджетара трансфертлар 14 03 9900025151 500 396,1»,   «501- МКУ ТР Буа 

муниципаль районы Башкарма комитеты» ведоство коды буенча  «81678,22»  

саннарын  «88935,22» саннарына алыштырырга, юл өстәргә: «Башка түләүләр 501 

011309900092350 200 450,7», юл өстәргә: « Социаль сәясәт өлкәсендә чаралар 501 

1006 0310105410 200 63,0»,  «502 «МКУ  ТР Буа муниципаль район Советы»  

ведомство коды буенча «11101,1»  саннарын  «11390,0» саннарына алыштырырга,  

«Барлык чыгымнар»  юлында  «1057017,32» саннарын  «1078754,42» саннарына 

алмаштырырга; 
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Әлеге карар басылып чыгуга үз көченә керә һәм 2020 елның 1 гыйнварыннан 

барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

 

 

Буа муниципаль район башлыгы урынбасары, 

Совет рәисе урынбасары                                                                   И.Ф. Еремеев 

  


