
 
 

 

Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл җирлегенең 2019 елның 2 кварталы өчен   

бюджет үтәлеше турында 

 
 

Килди авыл җирлеге Башлыгы В. М. Бурдинның «Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының Килди авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 2 

кварталында үтәлеше турында» мәгълүматын тыңлаганнан соң 
 

Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл җирлеге 
карар чыгарды: 

       1.  «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Килди авыл 
җирлеге бюджетының 2019 елның 2 кварталына үтәлеше турында» хисапны расларга 
(хисап бирелә). 
 2. Бу карарның үтәлешен контрольдә тотуны Килди авыл җирлеге Башлыгына 
йөкләргә. 
 3. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Килди авыл җирлеге Башлыгы В.М.Бурдин 
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Килди авыл җирлегенең 2019 елның 2 кварталы өчен бюджеты үтәлеше турында 

хисап 
 
   2019 елга үз керемнәре планы барлыгы 882,3 мең сум, 2 кварталда 609,3 мең сум 
кергән, бу 69,1% тәшкил итә.   
   Үзара салымнан башка керемнәр 435,8 мең сум, 61,5% тәшкил итә (җыелган үзара 
салым күләме 173,5%) 
- 2019 елга керем салымы - 44,0 мең сум, 24,2 мең сум үтәлгән - 54,9% 
Керем салымын шундый оешмалар түләгәннәр: 
- Килди авыл җирлегенең Башкарма комитеты   
- Килди балалар бакчасы  
- Почта  
- Үзәкләштерелгән клуб системасы  
- Китапханә  
- ҮРХ 
 
Милек салымы еллык план 52,2 мең сум, 400 сум кергән - 0,8 % 
4 кварталда милеккә салым керү көтелә 
Җир салымы еллык план 500,6 мең сум, 157,7 мең сум үтәлде – 50,3 %;  
Җир салымы агымдагы чорда шундый оешмалар тарафыннан түләнде: 
1. Кызыл Шәрык, еллык план буенча-80,4 мең сум, 60,3 мең сум - 75 % 
2. Килди авыл җирлеге Башкарма комитеты еллык план-18,8 мең сум-түләү 18,8 мең сум. 
3. Килди башлангыч мәктәбе - 14,0 мең сум. 
4. Уланово мәктәбе-0,6 мең сум. 
5. Харино мәктәбе-0,4 мең сум. 
6. Капитал-Транс-Инвест-147,1 мең сум. 
 
Физик затлардан җир салымы - план-220,6 мең сум, 9,3 мең сум – 4,2% күләмендә кергән. 
- дәүләт пошлинасы-план юк, 1100 сум кергән.  
- мөлкәтне арендалау-план-32,0 мең сум, 9,1 мең сум кергән - 28,5 % 
Түләгәннәр: 
Таттелеком ҖЧҖ 
ИП Бойко 
 
Түләүле хезмәтләр күрсәтүдән керемнәр-2019 елга план-80,0 мең сум, 149,4 мең сум - 
186% кергән. 
 
План буенча бюджет чыгымнары 4 665 803 мең сум-2019 елның 6 аенда 2 242 113сум 
тотылган, бу 48,1% тәшкил итә. 
 
2019 елның 6 аенда бюджет түләү өчен тотылган: 
- электр энергиясе һәм газ 453 849 сум. 
- Ягулык-майлау материаллары 61 000 сум. 
- элемтә хезмәтләре 6 493 сум. 
- салымнар (милек, транспорт, җир) - 133 484 сум. 
- реструктуризацияләү-17 213 сум. 
-  медицина тикшерүе-9 000 сум. 
- объектны саклау – 3 900 сум. 
- кар чистарту-87 980,00 сум. 



- эре габаритлы чүп – чар чыгару-33 600,00 сум. 
- урам яктырткычларын ремонтлау – 87 005,00 сум. 
- адреслы табличкалар сатып алу – 25 300,00 сум. 
- язылу-5 540,00 сум. 
- канц. товарлар-12 200,00 сум. 
- суэтем башнялары операторы хезмәтләре-73 901,00 сум.  
- башка хезмәтләр-6 983,00 сум. 
- хезмәт хакы һәм салымнар өчен 1 236 565 сум. 
- бюджетара трансфертлар – 6 100,00 сум. 
 
Су белән тәэмин итү 
2019 елның 6 аенда халыктан 149,4 мең сум акча җыелган  
01.07.2019 халыктан су өчен акча җыю бурычы 5 500 сум тәшкил итә   
 Килди авылы буенча бурычлы кешеләр  
- Бараненкова О. В – 5 406,00 сум. 
 
Килди, Уланово һәм Харино авылларында электр энергиясе өчен 01.07.2019 бурычлар 
юк. 

 
 
 


