
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге бюджетының 2019 елның 1 кварталына үтәлеше турында хисап 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 

җирлеге Башлыгы Яковлев Леонтий Владимир улы мәгълүматын тыңлаганнан һәм 
карап тикшергәннән соң,  

                  Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге 
                                                      карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге бюджетының 2019 елның 1 кварталына  үтәлеше турында хисапны кабул 
итәргә. 

2. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында халыкка игълан 
итәргә һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                                 Л.В. Яковлев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2019 № 49-240 



Югары Ослан муниципаль районы 
 Печищи авыл җирлеге Советының  
23.04.2010 ел № 49-240 карарына 

 1 нче кушымта 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
җирлеге бюджетының 2019 елның 1 кварталына үтәлеше турында хисап 

 
Печищи авыл җирлегенең төп финанс документы булып авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 19 декабрендәге 45-220 номерлы карары белән кабул 
ителгән Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлегенең бюджеты 
тора. 

Печищи авыл җирлегенең бюджеты, үзгәрешләр һәм өстәмәләр исәпкә алып, 
2,35 миллион сум күләмендә расланган, шулардан: 

- 0,85 мең сум-үз керемнәре, 
- 1,4 мең сум-дотация, 
- 0,09 миллион субвенция. 
Печищи авыл җирлегенең үз керемнәре түбәндәге керемнәр хисабына 

формалаша: 
- НДФЛ-план 22,8% (планда 268,0 мең сум булган 61,0 мең сум) үтәлгән 
- мөлкәткә салым -1,4 %; (план буенча-123,0 мең сум булганда -1,7 мең сум) 
- җир салымы 9,8 % ка үтәлгән; (план буенча 450,0 мең сум булган очракта, 

44,2 мең сум) 
 Авыл җирлегенең керем өлеше буенча бюджеты 106,9 мең сум, 12,5 % 

күләмендә үтәлгән  
Авыл җирлеге бюджетының керем өлеше түбәндәге салымнар хисабына 

формалашкан 
 

исеме план Факт  % 

физик затлар кеременә 
салым 

268,0 61,0 22,8 

Физик затлар милкенә салым 123,0 -1,7 -1,4 

Җир салымы 450,0 44,2 9,8 

Мөлкәт арендалау 12,0 3,4 28,2 

Үзара салым 0,0 58,8  

 853,0 106,9 12,5 

 
Бюджетның чыгым өлеше, план буенча, 2,35 миллион сум булганда, 0,73 

миллион тәшкил иткән, һәм ул 31,1 %тәшкил иткән  
 
Чыгымнар түбәндәге максатларда эшләнгән: 
 

исеме план факт % 

Хезмәт хакы белән түләүләр 
шул исәптән идарә 

995,2 246,2 24,7 

691,7 180,6 26,1 

Электр энергиясе 
Шул исәптән урамнарны яктырту 
           Водокачка 
     Адм.бина 
     Авыл мәдәният йорты 

718,9 292,3 40,7 

174,4 86,7 49,7 

345,8 108,6 31,4 

181,2 80,0 44,1 

17,5 17,0  

Юлларны карап тоту 197,4 142,3 72,1 

Мәдәният 389,9 65,1 17,0 



Идарә башка чыгымнар 
Шул исәптән элемтә хезмәтләре, 
Салым 
Ягулык-майлау материаллары 
Җыештыру хезмәтләре 

164,1 47,2 28,8 

13,0 0,6  

87,5 5,4  

25,0 25,0  

38,6 16,2  

БАРЛЫГЫ 2465,5 793,1 32,17 

 
 

2019 елның 1 кварталы өчен чыгымнар 793 мең сум тәшкил итте, шулардан 
алдагы максатларга: 

- Хезмәт хакы (шул исәптән салымнар) 246,2 мең сум 
- электр энергиясе өчен 292,3 сум 
шул исәптән урам яктырту 86,7 мең сум. 
- милек салымы 5,4 мең сум 
- җыештыручы хезмәтләре 16,2 мең сум. 
- элемтә хезмәте 0,6 мең сум. 
- ягулык-майлау материаллары 25,0 мең сум 
- юлларны карап тоту 142,3 мең сум. 
 

 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Печищи авыл җирлеге Башлыгы                                                 Л.В. Яковлев 
 


