
 

Югары Ослан муниципаль районы   Олы Меми авыл җирлегенең 2019 елның 

беренче кварталына бюджеты үтәлеше турында 

 

Олы Меми авыл җирлеге Башлыгы Г. А. Фоминаның 2019 елның беренче кварталы 

өчен Олы Меми авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турындагы мәгълүматын 

тыңлаганнан һәм карап тикшергәннән соң,                                                                   

  

Югары Ослан муниципаль районы Олы Меми авыл җирлеге 

карар кылды: 

    1.  Олы Меми авыл җирлеге бюджетының 2019 елның беренче кварталында 

үтәлеше турындагы хисапны фактта керемнәр буенча 1545,6 мең сум күләмендә, 

план буенча 3445,6 мең сум, ягъни 44,9% күләмендә расларга. 

   Чыгымнар планы 3461,1 мең сум, чынлыкта чыгымнар 822,4 мең сум тәшкил иткән, 

ягъни 23,8 %. 

Олы Меми авыл җирлегенең 2019 елның беренче кварталында бюджет керемнәре 

буенча әлеге карарга кушымта нигезендә. 

Олы Меми авыл җирлеге бюджетының 2019 елның беренче кварталы өчен 

Ведомство структурасы буенча әлеге карарга кушымталар нигезендә. 

    2. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында халыкка җиткерү 

һәм Югары Ослан районы сайтында урнаштыру турында Карар кабул ителде. 

 

 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Олы Меми  авыл җирлеге Башлыгы                                          Г.А. Фомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22.04.2019   
  № 55-248 



                                                                                                 Югары Ослан 
муниципаль районы 

 Олы Меми  авыл җирлеге Советының 
 22 апрельдә кабул ителгән  

55-248 номерлы карарына  
№ 1  кушымта 

 

                                             Бюджетның керем өлешен үтәү 

2019 елның 1 апреленә бюджетның керем өлеше план буенча 489,4 мең сум 

булганда 200,2 мең сум үтәлгән, бу еллык планның 40,9% тәшкил итә. 

Исеме План (мең сум) Факт(мең сум) еллык 

үтәлеш % 

Физик затлар кеременә салым 64,0 6,3 9,8 

Физик затлар милкенә салым 15,4 0,3 1,9 

Җир салымы 410,0 97,2 23,7 

Дәүләт пошлинасы - - - 

Түләүле хезмәт күрсәтүдән башка 

керемнәр 

- 21,1 - 

ОСАГО буенча түләү - - - 

Үзара салым - 75,3 - 

Барлыгы: 489,4 200,2 40,9 

 

 

Пландагы 2956,2 мең сум дотацияләр 1345,5 мең сум күләмендә башкарылган, бу 

45,5% тәшкил итә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 
                                                                                           



     Югары Ослан муниципаль районы 
 Олы Меми  авыл җирлеге Советының 

 22 апрельдә кабул ителгән  
55-248 номерлы карарына  

№ 2  кушымта 

Бюджетның чыгым өлешен үтәү, 

Факттагы чыгым 

 

 

Чыгымнар планы буенча 3461,1 мең сум,  чыгым 822,4 мең сум тәшкил иткән, бу 23,8 

% тәшкил итә 

Исеме План           

(мең сум) 

Факт                     

(мең сум.) 

еллык 

үтәлеш % 

Хезмәт хакы 1099,6 246,8 22,4 

Хезмәт өчен түләү хисаплау 332,2 74,6 22,5 

Элемтә хезмәтләре 12,0 2,0 16,7 

Транспорт хезмәтләре 460,0 72,7 15,8 

Коммуналь хезмәтләр 995,1 249,7 25,1 

Мөлкәтне тоту 90,1 58,5 64,9 

Башка хезмәтләр 64,5 6,3 9,8 

Социаль тәэмин итү - - - 

Башка чыгымнар 82,6 74,9 90,7 

Төп чараларның бәясеннән арттыру - - - 

Матди запасларның бәясен арттыру 320,8 32,7 10,2 

Тискәре трансфертлар 4,2 4,2 100 

Барлыгы: 3461,1 822,4 23,8 

 

 

 


