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Кайбыч авыл җирлеге Советы карар бирде:
1 статья
«2019 елның 17 декабрендәге 78 номерлы «2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар
план чорына Кайбыч авыл җирлеге бюджеты турында»гы Кайбыч авыл җирлеге
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1. 1статьяның 1 пункт 1 пунктчасында «2578,58» санын «2696,1» санына, 2
пунктчада «2578,58» санын «2746,9», 3 пунктчада «0» санын «50,8» санына
алмаштырырга.
2. 1 нче кушымтаның 1 нче таблицасында «0» санын «50,8» санына алмаштырырга,
«-2578,58» санын «-2696,1» санына, «2578,58» санын «2746,9» санына алмаштырырга. В
3. 2 нче кушымтада бюджет классификациясе кодын өстәргә:
«2 02 45160 10 0000 151 117,5» (Башка дәрәҗәдәге хакимият органнары
тарафыннан кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән өстәмә чыгымнарны
компенсацияләү өчен авыл җирлекләре бюджетларына тапшырыла торган бюджетара
трансфертлар).
3. 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)
4. «Торак-коммуналь хуҗалык» бүлеге буенча 1 нче таблицаның 5 нче
кушымтасында «558,5» санын «721,5» санына алмаштырырга, « Коммуналь хуҗалык 0502
9900075050 200 117,5», «Күмү урыннарын карап тоту 0503 9900078040 200 11,5» юлын
өстәргә, "Мәдәният, кинематография» бүлегенә «1039,0» санын «1044,3» санына
алмаштырырга
«Барлык чыгымнар» юлында «2578,58» санын «2746,9» санына
алмаштырырга.
5. «Торак-коммуналь хуҗалык» бүлеге буенча 1 нче таблицаның 6 нче
кушымтасында «558,5» санын «721,5» санына алмаштырырга, « Коммуналь хуҗалык 0502
9900075050 200 117,5», «Күмү урыннарын карап тоту 0503 9900078040 200 11,5» юлын
өстәргә, "Мәдәният, кинематография» бүлегенә «1039,0» санын «1044,3» санына
алмаштырырга
«Барлык чыгымнар» юлында «2578,58» санын «2746,9» санына
алмаштырырга.
2 статья
Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм 2020 елның 1
гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла.
Кайбыч авыл җирлеге башлыгы вазифаларын башкаручы
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