
 
 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 

I кварталы өчен бюджет үтәлеше турындагы хисапны раслау турында 

 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге Башлыгы Гаязов И. Х. «2019 елның I 

кварталы өчен Яр буе Морквашы авыл җирлеге Башкарма комитетының бюджет 

үтәлеше турында» хисабын тыңлап һәм фикер алышып, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

карар итте: 

1. «2019 елның I кварталы өчен Яр буе Морквашы авыл җирлеге Башкарма 

комитетының бюджет үтәлеше турында» хисапны расларга (Кушымта № 1). 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 
 

 

 

Совет Рәисе,  

Югары Ослан муниципаль районы 

Яр буе Морквашы  

авыл җирлеге Башлыгы                      _______________  И.Х.Гаязов 

02.04.2019                                                              70-299 



 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы  

Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Советының 2 апрель, 2019 ел, № 70-299 

карарына  

                                                                                                                                   Кушымта 

 

Яр буе Морквашы авыл җирлегенең бюджеты, үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

исәпкә алып, 7млн 625 мең 800 сум   күләмендә расланды,  

шулардан: 

- 7523,9 мең сум-үз керемнәре  

- 101,9 мең сум-бушлай кертемнәр 

 Авыл җирлегенең керем өлеше буенча бюджеты 2276,8 сум, 29,9% 

күләмендә үтәлгән  

Авыл җирлеге бюджетының керем өлеше түбәндәге салымнар хисабына 

формалашкан:  

(мең сум)  

Исеме План 2018ел факт 
еллык 

үтәлеш % 

Барлыгы салым һәм салым булмаган 

керемнәр 
7625,8 2276,8 29,9 

Физик затлар кеременә салым 664,0 180,5 27,2 

Физик затлар милкенә салым 712,5 45,5 6 

Җир салымы 6130,4 1746,7 28,5 

Үзара салым 0,0 285,1  

Түләүле хезмәтләр 0,0 50,0  

Мөлкәт арендалау 17,0 8,5 50 

Дотацияләр 101,9 -39,5  

Бюджетның чыгым өлеше 8млн 756 мең 500 сум күләмендә расланды,  

факттагы чыгым 2535,9 мең сум тәшкил иткән һәм 29% үтәлгән  

Чыгымнар түбәндәге максатларда эшләнгән: 

(мең сум) 

Исеме 
План 

2018 ел 
факт 

еллык 

үтәлеш 

% 

калдык 

БАРЛЫГЫ 8756,5 2535,9 29 6220,6 

Идарә 1334,1 290,6 21,8 1043,5 

Янгын сүндерү ДПО 230,0 6,0 3 224,0 

Мәдәният 728,1 175,7 24,1 552,4 

Төзекләндерү эшләре барлыгы: 1496,3 611,1 41,0 885,2 

Урамнарны яктырту 539,8 264,5 49,0 275,3 

Юлларны карап тоту 279,6 152,5 54,5 127,1 

Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге 

чаралар шул исәптән су суырту 257,5 166,8 64,8 90,7 

Башка төзекләндерү эшләре 412,9 20,8 5 392,1 

Каты көнкүреш калдыклары чыгару 6,5 6,5 100  

Бюджетара трансфертлар 4968,0 1430,8 28,8 3537,2 



2019 елның 1 кварталында чыгымнар 2535,9 мең сум тәшкил иткән, 

шулардан түбәндәге максатларга: 

- Хезмәт хакы (шул исәптән салымнар) 256,2 мең сум. 

- электр энергиясе өчен 481,7 мең сум 

шул исәптән урам яктырту 264,5 мең сум. 

- газ өчен түләү 97,0 мең сум 

- җир салымы 24,9 мең сум 

- транспорт салымы 18,2 

- Ягулык-майлау материаллары һәм дизель.ягулык 55,0 мең сум 

- җыештыручылар хезмәте 40,8 мең сум. 

- юлларны кардан чистарту 100,1 мең сум. 

- каты көнкүреш калдыкларын чыгару 6,5 мең сум 

- кәгазь, хуҗалык товарлары 7,9 мең сум 

- запас частьләр 20,5 мең сум. 

- тискәре һәм бюджетара трансфертлар 1430,8 мең сум. 


