
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлегенең 2018 ел 
бюджеты үтәлеше турындагы отчетны раслау турында 

 

Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы А. З. Шәйдуллинның 2018 елда Түбән 
Ослан авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турындагы мәгълүматын тыңлаганнан һәм 

фикер алышканнан соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге Советы 
карар чыгарды: 

    1. Түбән Ослан авыл җирлеге бюджетының 2018 елда үтәлеше турындагы хисапны 
фактта керемнәр буенча 2282 мең сум, план буенча 1985,5 мең сум, ягъни 109% 
күләмендә расларга.  
    2. Чыгымнар планы 4914,2 мең сум булганда, фактта чыгымнар 4329,0 мең сум 
тәшкил иткән, ягъни,88, 1%.  
    3.  2018 ел өчен Түбән Ослан авыл җирлеге бюджетының керемнәре һәм чыгымнары 
буенча, № 1, 2 нче кушымталары нигезендә үтәлешен расларга.  
    4.  Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында урнаштырырга. 
 
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 № 65-261 карарына  
1 нче кушымта 

 
                                      1. 2018 ел өчен үз керемнәренә анализ 
       Авыл җирлеге бюджеты үз керемнәре буенча 31.12.2018 елда үтәлгән суммасы 
1986 мең сум, план буенча 2282 мең сум, бу 47% тәшкил итә, шул исәптән:  
– физик затлар кеременә салым-план буенча 61 мең сум булганда 73 мең сум. -120 % 
үтәлгән 
– план буенча физик затлар милкенә салым-216 мең сум, үтәлгән – 330 мең сум-153 %  
- план буенча җир салымы-1508 мең сум, үтәлгән -1557 мең сум -103 %  
 

                             2. 2018 елда чыгымнар буенча үтәлеш. 
План буенча барлыгы 4914,2 мең сум, үтәлгән - 4329,0 мең сум -бу 88,1 % тәшкил 

итә 
- план буенча идарә итү-1544,6 мең сум, үтәлгән – 1528,8 мең сум - 99% 
- пландагы культура-478,6 мең сум, үтәлгән – 359,5 мең сум – 75,1 т.% 
– план буенча 334,4 мең сум  урам яктырту, үтәлгән – 334,4 мең сум. - 100 т.% 
- пландагы юлларны карап тоту-349,1 мең сум, үтәлгән - 347,0 мең сум - 99,4 % 
- су суырту планда 307,8 мең сум,  үтәлгән -2307,3 мең сум - 99, % 

 
 

Совет Рәисе,  
Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы                                  А.З.Шайдуллин          
     


