
 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 1 кварталы 

өчен бюджет үтәлеше турындагы хисапны раслау турында 
КАРАР 

 
 Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты Башлыгы Шайдуллин А. З. «2019  
елның 1  кварталы өчен  Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 
бюджет үтәлеше турында» отчетын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге 
карар чыгарды: 

     1. «2019 елның 1 кварталы өчен Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма 
комитетының бюджет үтәлеше турында» хисапны (1 нче кушымта) расларга. 
     2. Әлеге карарны Түбән Ослан авыл җирлегенең мәгълүмат стендында игълан 
итәргә. 
 
Совет Рәисе,  
Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы                                  А.З.Шайдуллин                             
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Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 

 Түбән Ослан авыл җирлеге Советының  
26.04.2019 ел № 65-260 карарына  

1 нче кушымта 

Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 1 кварталы 

өчен бюджет үтәлеше турында хисабы. 

    1. 2019 елның 1 кварталында чыгымнар буенча бюджет үтәлеше. 

Барлыгы план-3431,7 мең сум (Татарстан Республикасы һәм район бюджетына 
күчерүләрне исәпкә алмыйча), үтәлгән- 742,4 мең сум -21,6 %  
- план белән идарә итү-1326,7 мең сум, үтәлгән – 314,3 мең сум - 23,7% 
- мәдәният планы-655,0 мең сум, үтәлгән – 29,4 мең сум – 4,5 % 
- урамнарны яктырту планы-348,4 мең сум, үтәлгән – 118,9 мең сум – 31,4 % 
- юлларны карап тоту планы-215,1 мең сум, үтәлгән 199,2 мең сум - 92,6 %  
- су суырту 321,2 мең сум, үтәлгән -59,0 мең сум -18,4 % 
- тискәре трансфертлар план 73,9 мең сум, үтәлгән 73,9 мең сум- 100%   
  
     2. 2019 елның 1 кварталы өчен үз керемнәренә анализ 
    2018 елның 1 апреленә авыл җирлегенең бюджеты керем өлеше буенча 350,2 
мең сум күләмендә үтәлгән, план буенча 2130,0 мең сум булганда, үтәлеш 16,4% 
үтәлгән (кире кайтарылмый торган кертемнәрсез). 
- физик затлар кеременә салым-план 78,4  мең сум,  үтәлгән 18,7  мең сум -23,9% 
- Физик затлар милкенә салым-план-342,0  мең сум, үтәлгән 12,6 -3,7% 
- Җир салымы юридик затларга -400,0  мең сум,  үтәлгән 139,1 – 34,8% 
 - Җир салымы физик затларга -1305,6  мең сум,  үтәлгән 49,4 – 3,8% 
- Мөлкәтне арендалау-план-4,0  мең сум – 32,8  мең сум үтәлгән 
- Гражданнарның үзара салым акчасы план 180, мең сум  – үтәлгән 129,2  мең сум 
- 72% 
- РФ субъектлары бюджетларына һәм муниципаль берәмлекләргә план 809,8 мең 
сум, үтәлгән 198,5  мең сум -25% 
- РФ субъектлары бюджетларына һәм муниципаль берәмлекләргә субвенцияләр 
86,4  мең сум, факт 21,6 мең сум -25% 
 
 
 
 
Совет Рәисе,  
Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы                                  А.З.Шайдуллин          
     


