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   Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 
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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 

җирлегенең 2019 елгы бюджеты үтҽлеше турындагы хисапны игътибарга алырга. 
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Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы Печищи 
авыл җирлеге Советының 2020 
елның 24 гыйнварындагы   59-
292нче номерлы  карарына 

                         1 нче кушымта 
 
 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл 

җирлегенең 2019 елгы бюджеты үтҽлеше турында хисап 
 

Печищи авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты, үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр 
кертеп, 3767,2 мең сум күлҽмендҽ расланды, шуларның:  

- 911,8 мең сум-үз керемнҽре, бу 24,2,0% тҽшкил итҽ, 
- 2855,4 мең сум дотация. 

                                                                                    Млн. сум. 

 2016 2017 2018 2019 

Үз керемнҽре 1,61 0,7 0,9 0,9 

Дотациялҽр  2,65 2,1 2,85 2,85 

Нисбҽт  39,9 27,4 24,0 24,2 

 
Җирлек бюджеты дотацияле, үз керемнҽре минималь чыгымнарны да капламый. 
Печищи авыл җирлегенең үз керемнҽре түбҽндҽге керемнҽр хисабына 

формалаша: 
- НДФЛ-планны үтҽү-82% (218,6 мең сум, план буенча-268,0 мең сум) 
- мөлкҽткҽ салым 124%   (план 123,0 мең сум булганда -152,1 мең сум) 
- җир салымы 83%   үтҽлгҽн (план 450,0 мең сум булганда-373,7 мең сум) 
Үз керемнҽре һҽм аларның үтҽлеше   структурасын слайдта күрҽ аласыз. 
 

Атамасы план Факт  % 

физик затлар кеременҽ 
салым 

268,0 218,6 82,0 

физик затлар милкенҽ салым 123,0 152,1 124,0 

җир салымы 450,0 373,7 83,0 

дҽүлҽт пошлинасы 1,0 0,0 0 

мөлкҽтне арендалау 12,0 24,8 206,9 

түлҽүле хезмҽтлҽр һҽм 
чыгымнарын каплау (су өчен 
һҽм электр энергиясе) 

0 66,4  

үзара салым 0 85,3  

 
Таблицадан күренгҽнчҽ, төп керемнҽр буенча без еллык планны үтҽмҽдек һҽм 

артта калучылар арасында, тҽнкыйть зонасында торабыз.  
Хөрмҽтле авылдашлар, безнең авыл язмышы турыдан-туры безгҽ бҽйле, 

салымнар түлҽвегез бюджетны тулыландыруга бҽйле, ҽ бу төзеклҽндерү дҽ, 
юлларны чистарту да, урамнарны яктырту да.  

Ҽмма, кызганычка каршы, салымнар буенча килеп туган бурычларны барысы да 
вакытында түлҽми. Халыкның гомуми бурычы (транспорт салымы белҽн бергҽ) өч йөз 
мең сумнан артык. 



 Һҽм бу сумманың зур өлеше-транспорт салымы. Безнең җирлектҽ транспорт 
салымын түлҽргҽ телҽмилҽр, ике яки аннан да күбрҽк машина булса да, кышын 
юлларны чистартуны талҽп итҽлҽр.  

    Бурычлылар белҽн ноябрь-декабрь айларында зур эш алып барылды, чөнки 
салым түлҽү срогы 1 декабрьдҽ тҽмамланды. Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре 
халык белҽн салымнар буенча бурычларны түлҽү буенча агитация эшлҽре алып 
барылды, халык белҽн шҽхси очрашулар һҽм ҽңгҽмҽлҽр үткҽрелде.  Шулай ук авыл 
җирлеге башкарма комитеты Федераль салым хезмҽтенҽ түлҽмҽүчелҽрдҽн салым 
түлҽүлҽрен суд тҽртибендҽ түлҽттерү турында гариза белҽн мөрҽҗҽгать итте.  

Бюджетның чыгым өлеше, план буенча 4,430 мең сум тҽшкил иткҽн очракта, 
4,360 мең сум, һҽм үтҽлеш 99% тҽшкил иткҽн.  

 2019 елга төп чыгымнар:  
 

Атамасы 2017 2018 2019 

Электр энергиясе, 
шул исҽптҽн: 
 

478,4 630,2 778,3 

- урамнарны яктырту 115,8 167,4 174,4 

- су суырту җайланмасы 269,5 282,2 405,7 

Су суырту җайланмасын карап тоту, 
шул исҽптҽн: 

148,3 648,6 1233,7 

- үзара салым акчалары-Печищи 
авылының су челтҽрен ремонтлау 

144,3 628,6 828,0 

Юлларны карап тоту, 
 шул исҽптҽн: 

229,6 253,0 254,1 

- юл билгелҽре кую   60,2 

- кардан чистарту 120,7 183,7 144,0 

 - урам себерүче 54,8 30,8 49,9 

 - юл кырыйларын чабу  11,2  

Башка төзеклҽндерү, 
 шул исҽптҽн: 

141,6 218,3 343,8 

- спорт мҽйданчыгы 28,8 40,0 171,3 

- урам себерүче 102,3 152,3 144,0 

 
2019 елга чыгымнарны үтҽү: 
 

Атамасы план факт % 

Исҽплҽнгҽн хезмҽт хакы, 
 

1213,0 1187,9 98,0 

шул исҽптҽн, идарҽ 1125,6 1100,5 98,0 

Электр энергиясе:  778,3 100 

- шул исҽптҽн, урамнарны яктырту 174,4 174,4 100 

Су суырту җайланмасчын карап тоту: 1234,8 1233,7 65,7 

Үзара салым акчасы, 
шул исҽптҽн: 

1123,0 1121,9 99,9 

- урамнарны яктырту системасын 
ремонтлау 

293,8 293,8 100 

- су белҽн тҽэмин итү системасын 
ремонтлау 

829,1 828,0 99,9 



Юлларны карап тоту 262,7 254,1 97,0 

Башка төзеклҽндерү 363,8 343,8 95,0 

Спорт мҽйданчыгын төзеклҽндерү 171,3 171,3 100 

Мҽдҽният 307,6 300,5 98,0 

Идарҽ чыгымнары, 
шул исҽптҽн: 

1510,9 1483,1 99,0 

- элемтҽ хезмҽтлҽре 13,0 13,0 100 

- салым 61,8 61,0 100 

 
 

Авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты керемнҽр буенча үзара салым акчасын 
исҽпкҽ алмыйча 2327,58 миллион сум күлҽмендҽ расланган. 2019 елга бюджет башта 
үзара салым акчасын исҽпкҽ алмыйча 2325,5 мең сум күлҽмендҽ расланды.  
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