
 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 2 кварталы 

өчен бюджет үтәлеше турындагы хисапны раслау турында 
КАРАР 

 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты Башлыгы Шайдуллин А. З. «2019  
елның 2  кварталы өчен  Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 
бюджет үтәлеше турында» отчетын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, 

Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге 
карар чыгарды: 

1. «2019 елның 2 кварталы өчен Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма 
комитетының бюджет үтәлеше турында» хисапны расларга (№1 Кушымта). 
     2. Әлеге карарны Түбән Ослан авыл җирлегенең мәгълүмат стендында игълан 
итәргә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
26.07.2019 ел № 67-270 карарына  

№1 Кушымта 

 

Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 2 кварталы өчен 
бюджет үтәлеше турында хисабы 

1. 2019 елның 2 кварталында чыгымнар буенча бюджет үтәлеше. 
 
Барлыгы план- 3712,4 мең сум, үтәлгән  - 1576,9 мең сум -42,5% 

- идарә план – 1415,5 мең сум, үтәлгән – 741,6 мең сум – 52,4% 
- мәдәният план -  737,7 мең сум, үтәлгән – 142,4 мең сум – 19,3% 
- төзекләндерү план – 1151,7 мең сум, үтәлгән – 479,7 мең сум. -41,7 % 
  Шул исәптән: 
- урамнарны яктырту план – 357,8 мең сум, үтәлгән – 199,8 мең сум – 55,8% 
- юлларны карап тоту план – 215,1 мең сум, үтәлгән - 199,2 мең сум -  92,6% 
- күмү урыннарын карап тоту, койма белән әйләндереп алу – 289,3 мең сум 
- үзара салым +РТ -821,2 мең сум 
- су суырту план 321,2 мең сум, үтәлгән -169,9 мең сум -52,9 %, калдык 151 мең 
сум. 
2. 2019 елның 2 кварталы өчен үз керемнәренә анализ 
    01.07.2019 елга авыл җирлегенең бюджеты керем өлеше 408,2 мең сум, үтәлгән 
19,2% (план 2130,0 мең сум) 
- физик затлар кеременә салым-план – план 78,4 мең сум, үтәлгән 44,0 мең сум –
56,1% 
- Физик затлар милкенә салым - план – 342,0 мең сум, үтәлгән 19,3 –5,7% 
- Җир салымы – план -1705,6 мең сум, үтәлгән 314,3 мең сум – 18,4% 
Шул исәптән: 
-  Җир салымы юридик затларга – 400,0 мең сум, үтәлгән 228,0 мең сум – 57,0 % 
- Җир салымы физик затларга – 1305, мең сум, үтәлгән 86,3 мең сум – 6,6% 

- Мөлкәтне арендалау – план – 4,0 мең сум, үтәлгән 2,6 мең сум - 65,8% 
- Гражданнарның үзара салым акчасы -план 137,6 мең сум, үтәлгән – 137,6 мең сум  
 
 
 
 
 
Совет Рәисе,  
Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы 
Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы                                  А.З.Шайдуллин          
     


