
 
 

Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 3 кварталы өчен 
бюджет үтәлеше турындагы хисапны раслау турында 

КАРАР 
 

    Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты Башлыгы Шайдуллин А. З. «2019  елның 
3  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 3 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. 
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                                                                      Татарстан Республикасы  
                                                                      Югары Ослан муниципаль районы 
                                                                      Түбән Ослан авыл җирлеге Советының  
                                                                      28.10.2019 ел № 72-29 карарына  

                             №1 Кушымта 
 

 

Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 3 кварталы өчен бюджет 
үтәлеше турында хисабы 

 
               1. 2019 елның 3 кварталында чыгымнар буенча бюджет үтәлеше. 
 
Барлыгы план- 4879,4 мең сум, үтәлгән  - 2785,8 мең сум - 57,1% 
- идарә план – 1435,5 мең сум, үтәлгән – 948,2 мең сум – 66,1% 
- мәдәният план -  717,7 мең сум, үтәлгән – 208,9 мең сум – 29,1% 
- төзекләндерү план – 866,7 мең сум, үтәлгән – 631,9 мең сум. -72,9 % 
  Шул исәптән: 
- урамнарны яктырту план – 357,8 мең сум, үтәлгән – 236,2 мең сум – 66,0% 
- юлларны карап тоту план – 215,1 мең сум, үтәлгән - 199,2 мең сум -  92,6% 
- күмү урыннарын карап тоту– 4,3 мең сум 
- үзара салым +РТ -821,2 мең сум 
- су суырту план 321,2 мең сум, үтәлгән -290,1 мең сум -90,3 %, калдык 31,1  мең сум. 
   
                    2. 2019 елның 3 кварталы өчен үз керемнәренә анализ 
 
    01.10.2019 елга авыл җирлегенең бюджеты керем өлеше 886,9 мең сум, үтәлгән 41,6% 
(план 2130,0 мең сум) 
- физик затлар кеременә салым-план – план 78,4 мең сум, үтәлгән 66,4 мең сум –84,7% 
- Физик затлар милкенә салым - план – 342,0 мең сум, үтәлгән 88,3– 25,8% 
- Җир салымы – план -1705,6 мең сум, үтәлгән 700,3 меңсум– 41,1% 
Шул исәптән: 
-  Җир салымы юридик затларга – 400,0 мең сум, үтәлгән 348,7 мең сум – 87,2 % 
- Җир салымы физик затларга – 1305, мең сум, үтәлгән 351,5 мең сум – 26,9% 
- Мөлкәтне арендалау – план – 4,0 мең сум, үтәлгән 3,9 мең сум - 98,5% 
- Гражданнарның үзара салым акчасы -план 137,6 мең сум, үтәлгән – 143,0 мең сум 
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