
 
2019 елның 1 кварталында Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турында 

хисап 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш авыл 

җирлеге Башлыгы Бурукин Сергей Валерьевич мәгълүматын тыңлаганнан 

һәм карап тикшергәннән соң, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Бурнаш авыл җирлеге 

карар чыгарды: 

 

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Бурнаш 

авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 1 кварталы өчен 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, 

ТР Югары Ослан муниципаль районы 

Бурнаш  авыл җирлеге Башлыгы С.В. Бурукин 
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 Татарстан Республикасы 

 Югары Ослан муниципаль районы 

 Бурнаш авыл җирлеге Советының  

 № 61-277 25.04.2019 ел карарына     

                                            кушымта 
 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Бурнаш авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 1 кварталына үтәлеше 

турында хисап 

 

Авыл җирлеге бюджетының керем өлеше түбәндәге салымнар 

хисабына формалашкан: 

1. Физик затлар кеременә салым-20,7 мең сум. 

2. Милеккә салым-14,7 мең сум. 

3. Җир салымы - 243,4 мең сум. 

1 квартал өчен үз керемнәре барлыгы 465,9 мең сум (шул исәптән үзара 

салым-185,4 мең сум) 

 Авыл җирлеге бюджеты керем өлеше буенча 2 млн. 810 мең сум план 

буенча, 465,9 мең сум - 16,6 % үтәлгән. 

Салым һәм салым булмаган керемнәр буенча статьялар үтәлеше: 

- физик затлар кеременә салым 22,5 % (план 92 мең сум булганда -20,7 мең 

сум);  

- мөлкәткә салым 4,8%; (план буенча 14,7 мең сум булган очракта-308,5 мең 

сум); 

     - җир салымы 10,1 % үтәлгән; (план буенча 243,4 мең сум булганда-2409,5 

мең сум).        

Бюджетның чыгым өлеше, план нигезендә (төгәлләштерелгән план) 2868,3 

мең сум булганда, 791,3 мең сум тәшкил иткән һәм 27,6% үтәлгән. 

Чыгым өлеше бюджеты буенча статьялар үтәлеше: 

 

- 2019 елга план буенча җирлек идарәсенә чыгымнар-1253,9 мең сум, факт -

333,5 мең сум (үтәлеш 26,6 %);  

         - 2019 елга план буенча мәдәнияткә чыгымнар-434,8 мең сум, факт 44,1 

мең сум (үтәлеш 10,1 %);  

 - янгын сүндерү ДПО чыгымнары, пландагы янгынга каршы чараларга 

чыгымнар - 325,0 мең сум, факт 6,0 мең сум (үтәлеш 1,8 %) 

 - 2019 елга план буенча төзекләндерү чыгымнары-685,8 мең сум, факт 

325,3 мең сум тәшкил итте (үтәлеш 47,4%). 

Шул исәптән 

 - урамнарны яктырту өчен еллык план-284,6 мең сум, факт 127,3 мең сум 

тәшкил иткән, ягъни 44,7% үтәлгән. Урамнарны яктыртуга тотылган 

чыгымнар калдыгы-157,3 мең сум.  

- юлларны карап тотуга еллык план 207,2 мең сум, факт 198,0 мең сум 

тәшкил итте (95,6 %). Юлларны карап тотуга калган акчалар -9,2 мең сум. 



 

- коммуналь хуҗалык өлкәсендәге чараларга чыгымнар, шул исәптән, 2019 

елга план буенча су суырту 82,4 мең сум, факт 82,4 мең сум тәшкил итте 

(100%) 
 


