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Яр буе Морквашы авыл җирлегенең бюджеты, үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертеп, 9 
млн. 466 мең 600  сум күләмендә расланды, алардан: 
- 7 859,1 мең сум-үз керемнәребез;  
- 1 607,5 мең сум-түләүсез керемнәр.  
Авыл җирлеге бюджеты керем өлеше буенча 4060,8 сум, үтәлеше-42,9  % 
Авыл җирлеге бюджетының керем өлеше түбәндәге салымнар хисабына 
формалаштырылды: 

(мең сум) 

Исеме 
2019 елга 

план 
факт 

Елга үтәлеш 
%  

Барлыгы салым һәм салым булмаган 
керемнәр 

9466,6 4060,8 42,9 

Физик затлар кеременә салым 664,0 407,5 61,4 

Физик затлар милкенә салым 712,5 52,1 7,3 

Җир салымы 6130,4 2882,9 47,0 

үзара салым 285,2 315,6 110,6 

Түләүле хезмәтләр 50,0 50,0 100,0 

Мөлкәтне арендалау 17,0 13,7 80,6 

Түләүсез керемнәр  1607,5 339,1 21,1 

Дотацияләр 1501,0 275,8 18,4 

Субвенцияләр 86,5 43,3 50,0 

Иганә 20,0 34,0 170,0 

 
Бюджетның чыгым өлеше 11 миллион 174 мең 349  сум күләмендә расланды, 

факттагы чыгым 5170,7 мең сум күләмендә башкарылган һәм 29 % 
        Чыгымнар түбәндәге максатларда башкарылды: 

(мең сум) 

Исеме 2019 
елга 
план 

факт Елга 
үтәлеш % 

калдык 

БАРЛЫГЫ 11174,3 5170,7 46,3 6003,6 

Идарә 1332,9 658,9 49,4 674,0 

Ирекле янгын сүндерүчеләр 233,0 116,8 50,1 116,2 

Мәдәният 663,5 375,6 56,6 287,9 

Барлыгы төзекләндерү: 1660,3 911,4 54,9 748,9 

Урамнарны яктырту 539,8 382,8 70,9 157,0 

Юлларны карап тоту 371,9 189,2 50,9 182,7 

Коммуналь хуҗалык өлкәсендәге 
чаралар, шул исәптән су суырту 

365,3 314,5 86,1 50,8 

Башка төзекләндерү 502,1 266,6 5 392,1 

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару 171,5 105,5 61,5  

Үзара салым 1723,7   1723,7 

Бюджетара трансфертлар 4968,0 2609,9 52,5 2358,1 

 



2019 елның II кварталы өчен чыгымнар статьясы 5170,7 мең сум тәшкил иткән, 
шул исәптән түбәндәге максатларга: 
- хезмәт хакы (шул исәптән салымнар) 576,3 мең сум 
- электр энергиясе өчен түләү 745,7 мең сум, шул исәптән 305,3 мең сум урам утлары 
- газ өчен түләү -134,5 мең сум 
- җир салымы -24,9 мең сум 
-транспорт салымы-18,2 мең сум 
- ягулык-майлау материаллары һәм дизель ягулыгы-174,5 мең сум 
- җыештыручыларның хезмәтләре -96,9 мең сум 
- урам себерүче хезмәте -96,9 мең сум 
- электрик хезмәтләре 96,9 мең сум 
- котельный операторының хезмәтләре- 64,6 мең сум 
- тракторчы хезмәтләре -98,8 мең сум 
- юлларны кардан чистарту- 100,1 мең сум 
-каты көнкүреш калдыкларын чыгару -105,5 мең сум 
-кәгазь, хуҗалык товарлары -7,9 мең сум 
- запчастьләр -31,8 мең сум 
- 2019 елның II яртыеллыгына газета-журналларга язылу -8, 4 мең сум 
- суүткәргеч торбаларны монтажлау- 57,0 мең сум 
 - тискәре һәм бюджетара трансфертлар -2609,9 мең сум. 

 


