
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Советының 2019 елның 13 декабрендә кабул 

ителгән 52-601 номерлы «Югары Ослан муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 
2022 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына  

үзгәрешләр кертү турында 
 

Югары Ослан муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рәисе  урынбасары 
Козина Ю.В. мәгълүматын тыңлаганнан соң, 

 
Югары Ослан муниципаль районы Советы  

  карар итте: 
    1. Югары Ослан муниципаль районы Советының 2019 елның 13 декабрендә кабул 
ителгән 52-601 номерлы «Югары Ослан муниципаль районының 2020 елга һәм 2021, 
2022 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына  түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1 статьяның 1 өлешендә: 
1) пунктчада «558 257,73» санын «587 660,53» санына алмаштырырга; 
2) пунктчада «558 257,73» санын «587 660,53»  санына алмаштырырга; 
3) пунктчада «0» санын «25 148,8» санына алмаштырырга; 
 

1.2. 1 кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

 Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 
Советының 2019 елның 13 декабрендә 
кабул ителгән 52-601 номерлы «Югары 
Ослан муниципаль районының  
2020 елга һәм 2021, 2022 елларның 
планлы чорына бюджеты турында» 
карарына   
                                        1 кушымта 
 

Югары Ослан муниципаль районының 2020 елга бюджет кытлыгын финанслау 
чыганаклары 

 

Күрсәткеч коды 
 

Күрсәткеч атамасы 
Суммасы, 
мең сум. 

23.03.2020              № 56-637 



01 00 00 00 00 0000 000 Бюджет кытлыкларын эчке финанслау 
чыганаклары 

25148,8 

01 05 00 00 00 0000 000 Бюджет акчаларын исәпкә алу 
счетларында калган акчаларны үзгәртү 

25148,8 

01 05 00 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының калдыкларын 
арттыру 

-
562511,73 

01 05 02 00 00 0000 500 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
арттыру 

-
562511,73 

01 05 02 01 00 0000 510 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
арттыру 

-
562511,73 

01 05 02 01 05 0000 510 Муниципаль район бюджеты акчаларының 
башка калдыкларын арттыру 

-
562511,73 

01 05 00 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының калдыкларын киметү 587660,53 

01 05 02 00 00 0000 600 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
киметү 

587660,53 

01 05 02 01 00 0000 610 Бюджет акчаларының башка калдыкларын 
киметү 

587660,53 

01 05 02 01 05 0000 610 Муниципаль район бюджеты акчаларының 
башка калдыкларын киметү 

587660,53 

  
  

1.3. «Югары Ослан муниципаль районының 2020 елга бюджет керемнәренең 
фаразланган күләмнәре»  3 кушымтада: 
- «ТҮЛӘҮСЕЗ КЕРЕМНӘР 2 00 00000 00 0000 000 юлында «360936,5» санын  
«365190,5» санына алмаштырырга; 
- «Муниципаль районнар бюджетларына тапшырыла торган башка бюджетара 
трансфертлар  2 02 49999 05 0000 151 юлын  «4254,0» саны белән өстәргә; 
- «Барлык чыгымнар» юлында «558 257,73» санын  «562 511,73» санына 
алмаштырырга. 

 1.4. «2020 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты чыгымнары 
классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары, төркемнәре 
буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» 8 кушымтада: 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0102 9900002030 100» юлында 
«1835,4» санын «1976,5» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0103 9900002040 100» юлында 
«4985,7» санын «5408,4» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0103 9900002040 200» юлында «2358,3» санын «2360,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0104 9900002040 100» юлында 
«10360,4» санын «11597,7» санына алмаштырырга; 



- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0104 9900002040 200» юлында «2348,5» санын «2546,4» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0106 9900002040 100» юлында 
«3926,1» санын «4316,4» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0106 9900002040 200» юлында «1162,43» санын «1182,23» санына 
алмаштырырга; 
- «Башка бюджет ассигнованияләре 0111 9900007411 800» юлында «2726,2» санын 
«2559,2» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0113 0250245200 100» юлында 
«5536,8» санын «6634,7» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0113 0250245200 200» юлында «837,9» санын «1344,4» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0113 9900029900 100» юлында 
«3819,2» санын «4031,3» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0113 9900029900 200» юлында «760,3» санын «766,8» санына 
алмаштырырга; 

 
«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

 01 13 1900121910 200 131,9 

юлларын: 
«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

 01 13 9900092410 200 131,9 

юллары белән алмаштыруырга 
«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

 01 13 9900097071 200 365,0 

юлларын: 
«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юллары белән алмаштырырга. 
 

 01 13 9900097080 200 365,0 

- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0113 9900092350 100» юлында 
«1624,0» санын «6661,3» санына алмаштырырга; 



- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0113 9900092350 200» юлында «392,0» санын «1882,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0113 9900092350 600» юлында «600,0» санын «3096,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0405 1420925360 200» юлында «553,3» санын «536,0» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0409 Д100003650 200» юлында «31000,0» санын «34310,3» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) милке объектларына капитал салулар 0501 9900075310 400 
юлын  «388,7» саны белән өстәргә; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0701 0210342000 600» юлында «58855,5» санын «4472,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0701 02103S0050 600» юлын «48914,4» саны белән өстәргә; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0702 0220542100 600» юлында «113178,0» санын «12583,0» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0701 02202S0050 600» юлын «107831,2» саны белән өстәргә; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0703 0230142310 600» юлында «5548,3» санын «6922,6» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0703 0230142310 600» юлында «23543,0» санын «23549,5» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0707 1040143190 600» юлында «16043,1» санын «16056,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0709 0220825301 100» юлында 
«3798,2» санын «3651,63» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0709 0220825301 200» юлында «500,0» санын «646,57» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0801 0810144090 600» юлында «2764,35» санын «2738,55» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0801 0830144090 600» юлында «20762,6» санын «19069,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 0801 0840144091 600» юлында «26697,25» санын «30223,05» санына 
алмаштырырга; 



- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 0804 08Ж0145200 100» юлында 
«1237,3» санын «1343,8» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0804 08Ж0145200 200» юлында «853,2» санын «860,4» санына 
алмаштырырга; 
- «Халыкка социаль түләүләр һәм башка түләүләр 1004 0350113200 300» юлында  
«3011,1» санын «5028,1» санына алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 1101 1010148200 600» юлында «21863,9» санын «22766,9» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 1102 1010112870 200» юлында «1016,5» санын «360,0» санына 
алмаштырырга; 
-   «Бюджетара трансфертлар 1403 9900025151 500» юлын  «5298,7» саны белән 
өстәргә. 
- «Барлык чыгымнар» юлында «558 257,73» санын «587 660,53» санына 
алмаштырырга. 

 1.5 «20120 елга Югары Ослан муниципаль районы бюджеты чыгымнарының 
ведомство структурасы» 10 кушымтада: 
- «Муниципаль казна учреждениесе «Югары Ослан муниципаль районының мәгариф 
бүлеге» 076 ведомствосында : 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 076 0104 9900002040 100» юлында 
«753,0» санын «843,7» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 076 0113 0250245200 100» юлында 
«5536,8» санын «6634,7» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0113 0250245200 200» юлында «837,9» санын «1344,4» санына 
алмаштырырга; 

 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

076 01 13 9900097071 200 7,0 

юлын: 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлы белән алыштырырга 

076 01 13 9900097080 200 7,0 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 0113 9900092350 200 юлын  «100,0» саны белән өстәргә; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 076 0701 0210342000 600» юлында «58855,5» санын «4472,1» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 076 0701 02103S0050 600» юлын  «48914,4» саны белән өстәргә; 



- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 076 0702 0220542100 600» юлында «113178,0» санын «12583,0» санына 
алмаштырырга; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 076  0701 02202S0050 600» юлын «107831,2» саны белән өстәргә; 
- «Бюджет, автоном учреждениеләргә һәм коммерциягә карамаган башка оешмаларга 
субсидияләр 076 0703 0230142310 600» юлында «5548,3» санын «6922,6» санына 
алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 076 0709 0220825301 100» юлында 
«3798,2» санын «3651,63» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 076 0709 0220825301 200» юлында «500,0» санын «646,57» санына 
алмаштырырга; 
-   «Халыкка социаль түләүләр һәм башка түләүләр 076 1004 0350113200 300» 
юлында «3011,1» санын «5028,1» санына алмаштырырга; 

«Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» 300 
ведомствосында: 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 300 0106 9900002040 100» юлында 
«3240,6» санын «3464,5» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 300 0106 9900002040 200» юлында «1069,63» санын «1082,93» 
санына алмаштырырга; 

 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу»  
юлын 

300 01 13 9900097071 200 28,0 

 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу»  
юлы белән алыштырырга 

300 01 13 9900097080 200 28,0 

-   Бюджетара трансфертлар 300 1403 9900025151 500» юлын  «5298,7» саны белән 
өстәргә. 
«Югары Ослан муниципаль районы Советы» 314 ведомствосында:  
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 314 0102 9900002030 100» юлында 
«1835,4» санын «1976,5» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 314 0103 9900002040 100» юлында 
«4985,7» санын «5408,4» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 314 0103 9900002040 200» юлында «2358,3» санын «2360,1» 
санына алмаштырырга; 



 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

314 01 13 9900097071 200 49,0 

юлын: 
«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлы белән алыштырырга 

314 01 13 9900097080 200 49,0 

- «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты»  315 ведомствосында:  
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 315 0104 9900002040 100» юлында 
«8840,5» санын «9917,3» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 315 0104 9900002040 200» юлында «2018,2» санын «2105,2» 
санына алмаштырырга; 
-   «Башка бюджет  ассигнованияләре 315 0111 9900007411 800» юлында «2726,2» 
санын «2559,2» санына алмаштырырга; 
- «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 315 0113 
9900092350 600» юлында «600,0» санын «3096,1» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 315 0113 9900092350 100» юлында 
«1624,0» санын «6661,3» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 315 0113 9900092350 200 юлын  «1090,1» саны белән өстәргә; 

  
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

315 01 13 1900121910 200 131,9 

юлын: 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

315 01 13 9900092410 200 131,9 

юлы белән алыштырырга 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

315 01 13 9900097071 200 260,0 

юлын: 
«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлы белән алыштырырга 

315 01 13 9900097080 200 260,0 

- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 315 0405 1420925360 200» юлында «553,3» санын «536,0» санына 
алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 315 0409 Д100003650 200» юлында «31000,0» санын «34310,3» 
санына алмаштырырга; 



- «Дәүләт (муниципаль) милке объектларына капитал салулар 315 0501 9900075310 
400 юлын «388,7» саны белән өстәргә; 
- «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 315 0707 
1040143190 600» юлында «16043,1» санын «16056,1» санына алмаштырырга; 
- «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 315 1101 
1010148200 600» юлында «21863,9» санын «22766,9» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 315 1102 1010112870 200» юлында «1046,5» санын «360,0» санына 
алмаштырырга; 
-  «Югары Ослан муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы» 
316 ведомствосында: 
-   «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 316 0113 9900002040 100» юлында 
«1450,9» санын «1563,7» санына алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 316 0113 9900002040 200» юлында «807,6» санын «918,5» санына 
алмаштырырга; 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 316 0113 9900092350 200» юлында «392,0» санын «692,0» санына 
алмаштырырга; 

 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

316 01 13 9900097071 200 10,5 

юлын: 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлы белән алыштырырга 

316 01 13 9900097080 200 10,5 

- «Муниципаль казна учреждениесе  «Югары Ослан муниципаль районының мәдәният 
бүлеге» 317 ведомствосында: 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 317 0104 9900002040 100» юлында 
«766,9» санын «836,7» санына алмаштырырга; 

 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 

317 01 13 9900097071 200 7,0 

юлын: 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлы белән алыштырырга 

317 01 13 9900097080 200 7,0 

- «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 317 0703 
0230142320 600» юлында «23543,0» санын «23549,5» санына алмаштырырга; 
-  «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 317 0801 
0810144090 600» юлында «2764,35» санын «2738,55» санына алмаштырырга; 



- «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 317 0801 
0830144090 600» юлында «20762,6» санын «19069,1» санына алмаштырырга; 
- «Бюджет учреждениеләренә, автоном учреждениеләргә субсидияләр 317 0801 
0840144091 600» юлында «26697,25» санын «30223,05» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 317 0804 08Ж0145200 100» юлында 
«1237,3» санын «1343,8» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 317 0804 08Ж0145200 200» юлында «853,2» санын «860,4» санына 
алмаштырырга; 
    «Югары Ослан муниципаль районының Контроль-хисап палатасы» 323 
ведомствосында: 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 323 0106 9900002040 100» юлында 
«685,5» санын «739,1» санына алмаштырырга; 
- «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 323 0106 9900002040 200» юлында «92,8» санын «99,3» санына 
алмаштырырга; 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлын: 

323 01 13 9900097071 200 3,5 

 
-«Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары 
өчен товарлар, эшләр башкару һәм 
хезмәтләр күрсәтү сатып алу» 
юлы белән алыштырырга 

323 01 13 9900097080 200 3,5 

- 327 «Югары Ослан муниципаль районы авыл җирлекләренең үзәкләштерелгән 
бухгалтериясе «Муниципаль казна учреждениесе» 327 ведомствосында : 
- «Дәүләт (муниципаль) органнары, казна учреждениеләре, бюджеттан тыш дәүләт 
фондлары белән идарә итү органнары тарафыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү 
максатларында персоналга түләү чыгымнары 327 0113 9900029900 100» юлында 
«3819,2» санын «4031,3»; санына алмаштырырга 
-   «Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр башкару һәм хезмәтләр 
күрсәтү сатып алу 327 0113 9900029900 200» юлында «760,3» санын «766,8» санына 
алмаштырырга; 
- «Барлык чыгымнар» юлында «558 257,73» санын «587 660,53» санына 
алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

 
Совет рәисе, 
Югары Ослан муниципаль район  
Башлыгы                                                                                            М.Г. Зиатдинов 
 


