
 
Югары Ослан муниципаль районы   Олы Меми авыл җирлегенең 2019 елның 

беренче яртыеллыгына бюджет 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 яртыеллыгында 
үтәлеше турындагы хисапны керемнәр буенча фактта 2488,3 мең сум, план буенча 4048,1 
мең сум булганда, ягъни 61,5% расларга. 
План буенча чыгымнар 4108,0 мең сум булса, фактта чыгымнар 1799,4 мең сум, ягъни 
43,8% тәшкил иткән. 
Олы Меми авыл җирлеге бюджетының 2019  елның беренче яртыеллыгында керемнәре 
буенча әлеге карарга кушымта нигезендә; 
Олы Меми авыл җирлегенең 2019  елның беренче яртыеллыгында бюджет 
чыгымнарының ведомство структурасы буенча әлеге карарга кушымталар нигезендә; 
     2. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында игълан итәргә һәм 
Югары Ослан районы сайтында урнаштырырга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет Рәисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Олы Меми авыл җирлеге башлыгы                                            Г.А. Фомина 
 

                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                                                                           

№ 6-34 19.02.2016 23.07.2019 № 58-261 



                                                                          Югары Ослан муниципаль районы 
 Олы Меми  авыл җирлеге Советының 

                                                            23 июлендә кабул ителгән  
                                                            58-261 номерлы карарына  

№ 1  кушымта 

 

 

 

Бюджетның керем өлешен үтәү 

2019 елның 1 июленә бюджетның керем өлеше план буенча 564,7 мең сум булганда 298,6 

мең сум үтәлгән, бу еллык планның 52,9 % тәшкил итә. 

                                                                          

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

үтәлеш % 

Физик затлар кеременә салым 64,0 31,8 49,7 

Физик затлар милкенә салым 15,4 0,3 2 

Җир салымы 410,0 136,3 33,2 

Дәүләт пошлинасы - 4,3 - 

Түләүле хезмәт күрсәтүдән башка 

керемнәр 

- 50,3 - 

ОСАГО буенча түләү - - - 

Үзара салым 75,3 75,3 100,0 

Барлыгы: 564,7 298,6 52,9 

 

 

Пландагы 3483,4 мең сум дотацияләр 2189,7 мең сум күләмендә башкарылган, бу 62,9% 

тәшкил итә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                   

 

          



                                                                           Югары Ослан муниципаль районы 
 Олы Меми  авыл җирлеге Советының 

                                                            23 июлендә кабул ителгән  
                                                            58-261 номерлы карарына  

№ 2 кушымта 

 

Бюджетның чыгым өлешен үтәү, 

факттагы чыгым 

 

Чыгымнар план буенча 4108,0 мең сум,  чыгым 1799,4 мең сум, бу 43,8% тәшкил итә. 

Исеме План           

(мең сум) 

Факт                     

(мең сум.) 

еллык 

үтәлеш % 

Хезмәт хакы 1257,6 604,0 48,0 

Хезмәт өчен түләү хисаплау 379,9 182,4 48,0 

Элемтә хезмәтләре 12,0 5,0 41,7 

Транспорт хезмәтләре 460,0 185,8 40,4 

Коммуналь хезмәтләр 968,0 545,6 56,4 

Мөлкәтне тоту 527,2 98,6 18,7 

Башка хезмәтләр 74,7 20,7 27,7 

Социаль тәэмин итү - - - 

Башка чыгымнар 103,6 102,2 98,6 

Төп чараларның бәясеннән арттыру - - - 

Матди запасларның бәясен арттыру 320,8 50,9 15,9 

Тискәре трансфертлар 4,2 4,2 100 

Барлыгы: 4108,0 1799,4 43,8 

 


