
 
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе 

авыл җирлегенең 2019 елның 1 яртыеллыгында бюджет үтәлеше турында отчет раслау 
хакында 

 

Введенский Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы Д. В. Морозовның 2019 елның 
беренче яртыеллыгында авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турындагы отчетын тыңлап 

тикшергәннән соң, 
 

Югары Ослан муниципаль районы  
Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советы  

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 
 

       1. Введенский Бистәсе авыл җирлегенең 2019 елның 1 яртыеллыгына бюджеты 
үтәлеше турында хисапны расларга (№1 Кушымта).   
       2.  Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырырга.  
         3. Бу карарның үтәлешен контрольдә тотуны     Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад 
мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 
 
 
 
 
 Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге  
Башлыгы                                                                                                 Д.В. Морозов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               24.07.2019                                                            №76-330 



 Татарстан Республикасы 
 Югары Ослан муниципаль районы 
 Введенский Бистәсе Советының  
 24.07.2019 ел, №76-330   карарына  
                                  № 1 Кушымта 
 

 
Введенский Бистәсе авыл җирлегенең  

2019 елның 1  яртыеллыгына бюджеты үтәлеше турында 
Хисап 

 
2019 елда Введенский Бистәсе авыл җирлеге бюджетының үтәлеше 2003  

елның 6  октябрендә кабул ителгән «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль законны тормышка 
ашыру шартларында тормышка ашырыла. 
      
    Введенский Бистәсе авыл җирлеге бюджеты, үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертеп, 
керемнәр буенча 8202,4 мең сум күләмендә расланды,  
2019 елның 1 июненә авыл җирлеге бюджеты керем өлеше буенча 6 965, 4 мең сум, 
үтәлеше 84,9%. 
Җирлек бюджеты керемнәренең төп өлеше түбәндәге салымнар хисабына 
формалашкан: 
- физик затлар кеременә салым 65,6 %  үтәлгән (план буенча 684,4 мең сум булганда, 
448,7 мең сум үтәлгән); 
- физик затлар милкенә салым 14% ка гына үтәлгән (план 640 мең сум булганда, 90,2 
мең сум); 
- җир салымы-92%  (6151,4 мең сум, план 6688,1 мең сум булганда) үтәлгән; 
- түләүле хезмәтләр күрсәтүдән керем-221,6 мең сум; 
 

2019 елның 1 яртыеллыгында бюджет чыгымнары еллык төгәлләштерелгән 5 
772, 5 мең сум (ТР һәм район бюджетыннан тыш) 3 100, 3 мең сум, яки 54 % 
Акча тотылды: 
   1. Хезмәт хакы һәм салымнар – 522, 1 мең сум 
   2. Газ-39, 6 мең сум 
   3. Төзекләндерү-план 2 424, 4 мең сум чыгым 1 448, 4 мең сум яки 60 % шул исәптән : 
1) урамнарны яктырту-план 1 010, 4 мең сум, факт 620, 2 мең сум, яки 62%, шул 
исәптән: 
- электр энергиясе планы 675,5, факт 454,3 мең сум                                                  
- Электрик хезмәтләре планы 211 мең сум булган, факт 96,9 мең сум 
 
2) юлларны карап тоту - план 951, 0 мең сум, чыгым -548, 0 мең сум, шул исәптән:  
тракторчылар хезмәт хакы -207,6 мең сум, дизель ягулыгына 218,6 мең сум 
  
3) башка төзекләндерү планы 463 мең сум, 2 кеше урам себерүче- чыгымнары 280,2 
мең сум. 
 
4. Бюджетара трансфертлар план 5 186,6 мең сум 2 717, 2 мең сум. 
   
Совет Рәисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистәсе авыл җирлеге  
Башлыгы                                                                                                 Д.В. Морозов 
 


