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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       КАРАР 

№  4       2018 елның 9 феврале 
 

 

Иске Кҥклек авыл җирлеге Башкарма комитетының «2017-2019 елларга Алабуга 

муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан 

җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль программаны раслау турында " 

2016 елның 1 ноябрендәге 17 номерлы карарына ҥзгәрешләр кертҥ турында» 

 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 статьясы нигезендә кҥмелгән 

урыннарның тәртибен һәм бөтенлеген тәэмин итҥгә, Кҥмҥ урыннарын саклау 

буенча чараларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыру 

максатларында Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 статьясы нигезендә 

 

Карар бирәм: 

 

Иске Кҥклек авыл җирлеге Башкарма комитетының «2017-2019 елларга 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль программаны раслау 

турында " 2016 елның 1 ноябрендәге 17 номерлы карарына ҥзгәрешләр кертҥ 

турында» 

1.1. Карар атамасында " 2017-59 елларга Алабуга муниципаль районы Иске 

Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту 

буенча муниципаль программаны раслау турында «сҥзләрен «2017-2020 елларга 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан җирләнгән урыннарны карап тоту буенча муниципаль программаны 

раслау турында»сҥзләренә алмаштырырга. 

1.2. Карарның 1 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1. Татарстан Республикасы Хөкҥмәте Документлар ТР Хөкҥмәте карарлары 

ТР Хөкҥмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

"2017-20 елларга Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль 

программаны раслау турында" 2017 ел, 10 март, 130 нчы карары» 

1.3. 2016 елның 1 ноябрендәге 17 номерлы карарына 1 нче кушымтаны яңа 

редакциядә (1 нче кушымта) бәян итәргә. 

2. Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына (Садыйкова 

Э. И.) 2017-2020 елларга Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге 
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территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль 

программа чараларын ҥтәҥ өчен бюджет ассигнованиеләрен агымдагы финанслау 

хисабына булдыруны тәкъдим итәргә. 

Татарстан Республикасы Хөкҥмәте Документлар ТР Хөкҥмәте карарлары 

ТР Хөкҥмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

"2017-20 елларга Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль 

программаны раслау турында" 2017 ел, 10 март, 130 нчы карары» 

4. Әлеге карар халыкка игълан ителгән вакыттан ҥз көченә керә. 

5. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥзем артыннан калдырам. 

 

 

                   Җитәкчесе А. Б. Бахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иске Күклек авыл җирлеге башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта  
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№ _4 «09» _февраль 2018 ел 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль программа 

 

Күмү урыннарын карап тоту буенча,  

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан  

2017-2020 елларга 
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Муниципаль программа паспорты  

Күмү урыннарын карап тоту буенча,  

Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан  

Алабуга муниципаль районының 2017-2020 елларга 

 

Программаның 

Исеме 

Татарстан Республикасы Хөкҥмәте Документлар ТР Хөкҥмәте 

карарлары ТР Хөкҥмәте карарлары Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының "2017-20 елларга Алабуга муниципаль 

районы Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан 

җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль программаны 

раслау турында" 2017 ел, 10 март, 130 нчы карары» 

Программа 

эшләҥ өчен 

нигез 

12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон(2012 елның 28 

июлендәге ред. "җирләҥ һәм җирләҥ эше турында«, 06.10.2003 ел, № 

131-ФЗ Федераль закон(14.10.2014 ред.) 

Төп эшләҥчеләр 

программасы 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ КҤКЛЕК АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕНЕҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

Программаны 

Башкаручылар 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма 

комитеты, гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә сайлап алынган 

оешмалар. 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның төп максатлары булып тора: 

-кҥмҥ урыннарының тәртибен һәм бөтенлеген тәэмин итҥгә, йола 

гамәлләрен тормышка ашыру өчен уңайлы шартлар булдыруга һәм 

барлык санитар-экологик чараларны ҥтәҥгә юнәлтелгән конкрет 

чараларны тормышка ашыру; 

- Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге халкының 

Кҥмҥ урыннарын саклау һәм тиешле ихтыяҗларын арттыру 

чараларын тормышка ашыру; 

- кҥмелгән урыннардагы хуҗалык эшчәнлегенең экологик 

куркынычсызлыгын арттыру; 

- хәрби кҥмелгән урыннарны саклау һәм тиешле итеп карау. 

Программаның төп максатлары булып тора: 

- якын-тирә территорияләрне карап тоту (керҥ юллары, керҥ 

төркемнәре, коймалар, аллеялар, эскәмияләр); 

- кҥмелгән урыннарны бөтенлеге һәм саклау (агач коймаларны 

кирпеч-металлга алмаштыру); 

- яктырту һәм су белән тәэмин итҥ; 

- чҥп җыючылар һәм контейнер төркемнәре төзҥ; 

- экологик-санитар зона булдыру. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

вакыты 

2017-20 еллар 

Программаны 

финанслау 

кҥләмнәре 

Программаны финанслау кҥләме-155,2 мең сум.,  

шул исәптән 

2017 елда - җирле бюджет акчалары хисабына – 38,8 мең сум. 

2017 елда - җирле бюджет акчалары хисабына – 38,8 мең сум. 

2019 елда - җирле бюджет акчалары хисабына – 38,8 мең сум. 

2020 елда - җирле бюджет акчалары хисабына – 38,8 мең сум. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

Программаны гамәлгә ашыру шәһәрлеләр кҥмелгән урыннарга 

лаеклы мөнәсәбәт турында конкрет чараларны тормышка ашыру, 

җирләнгән урыннар өчен гражданлык җаваплылыгын арттыруга һәм 
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көтелгән 

нәтиҗәләре һәм 

нәтиҗәлелек 

кҥрсәткечләре 

киләчәк буыннарга тынычсыз рәвештә мәрхҥм туганнар янына бару 

мөмкинлегенә юнәлдерелгән. 

Программа 

ҥтәлешен 

контрольдә 

тотуны оештыру  

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Алабуга 

муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма комитеты 

тарафыннан башкарыла.  

 

1. Проблеманың характеристикасы һәм аны программалы-максатчан ысул 

белән хәл итү кирәклеген нигезләү 

 

12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон(2012 елның 28 июлендәге ред. 

"җирләҥ һәм җирләҥ эше турында«, 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон(14.10.2014 

ред.) 

Программа Алабуга муниципаль районының Иске Кҥклек авыл җирлегендә 

кҥмелгән урыннарны тиешле шартлар булдыруга юнәлдерелгән чараларны ҥтәҥгә бәйле 

максатчан муниципаль программаларны әзерләҥ һәм гамәлгә ашыру тәҗрибәсен исәпкә 

алып эшләнгән.  

Программа гражданнарның Кҥмҥ урыннарын карап тоту өчен уңайлы шартлар 

тудыруга, идарә системасын камилләштерҥгә, исәпкә алуның электрон системасын 

кертҥгә, хуҗалык эшчәнлеген оператив алып баруга һәм Алабуга муниципаль 

районының Иске Кҥклек авыл җирлегендә зиратлар территорияләрендә хуҗалык 

эшчәнлегенең экологик куркынычсызлыгын арттыруга юнәлдерелгән. 

Программаның төп юнәлешләре-кҥмелгән урыннарны, су ресурсларын саклау һәм 

тиешле дәрәҗәдә тоту, зиратлар эшчәнлеге калдыкларын утильләштерҥ һәм табигый-

экологик балансны саклау чаралары. 

2017 елның 1 гыйнварына Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлегендә 464 кеше яши. 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге җирләнгән урыннарны 

карап тоту заман таләпләренә җавап бирми. Шул ук вакытта территорияне төзекләндерҥ 

мәсьәләләре буенча берничә проблема бар. 

Санитар эчтәлек зур шелтәләр тудыра. Элеккечә ҥк калдыкларны җыю, яктырту 

торышы җитди борчу тудыра. Хәзерге вакытта территория эчендәге урамнарны яктырту 

юк, яктырту өчен өстәмә финанслау кирәк. 

Әлеге проблеманы хәл итҥ өчен Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлегенең халыкны, предприятие һәм оешмаларны җәлеп итеп, барлык дәрәҗәдәге 

бюджет чыганакларын җәлеп итеп, финанслауда катнашуы кирәк. 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә җирләҥ урыннарын 

карап тоту проблемаларын хәл итҥ өчен программа-муниципаль алымнан Файдаланырга 

кирәк. Проблеманы комплекслы хәл итҥ кҥмҥ урыннарының санитар-эпидемиологик 

торышына уңай нәтиҗә бирәчәк, гражданнарның тормышына һәм иминлегенә 

куркыныч тудырачак, базда хезмәт кҥрсәтҥ дәрәҗәсен арттыруга ярдәм итәчәк.     

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә кҥмҥ урыннарының 

эчтәлеген, санитар торышын яхшырту, җирләҥ өчен уңайлы шартлар тудыру, финанс 
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һәм оештыру ресурсларын мобилизацияләҥ буенча эшләрне планлаштыру һәм оештыру 

белән бәйле килеп туган хәлдән чыгу буенча конкрет эшчәнлек әлеге программа 

нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. 

 

2. Программаның максатлары һәм бурычлары 

 

Программа хәл ителергә тиешле проблемаларны билгеләҥ өчен кҥмелгән 

урыннарны комплекслы карап тотуга анализ ясалды. Тикшеренҥ нәтиҗәләре буенча 

программаны тормышка ашырганда эшчәнлекнең максатлары, бурычлары һәм 

юнәлешләре формалаштырылды. 

Төзекләндерҥ элементларының сыйфатлы торышын анализлау: 

Яшелләндерү  
Җирләнгән урыннар территорияләрендә булган гомуми файдаланудагы яшел 

ҥсентеләр канәгатьләнерлек хәлдә тҥгел: төзек, даими карауга мохтаҗ, су сибҥ, аларны 

контрольсез эксплуатацияләҥ юк. Гамәлдәге ҥсентеләрне системалы карау зарур: су 

сиптерҥ, авария хәлендәге һәм иске агачларны җыештыру, декоратив кисҥ, ҥсентеләрне 

утырту, клумбалар ясау. Мондый хәлнең сәбәпләре кҥп, иң беренче чиратта, Кҥмҥ 

урыннарын карап тоту буенча эшчеләр штаты юк, бу эштә авыл җирлегендә яшәҥчеләр, 

мәктәп укучылары, хезмәт ияләре, Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлеге бюджеты тарафыннан билгеләнгән акчаларның җитәрлек булмавы. 

Әлеге проблеманы хәл итҥ өчен яшелләндерҥ эшләре белгечләр тарафыннан, 

стандартлар таләпләренә туры китереп, план буенча башкарылырга тиеш.  

Тышкы яктырту 
Тышкы яктырту челтәрләре кҥмелгән урыннарда юк.  

Проблема тышкы яктыртуның яңа челтәрләрен төзҥ, моңа шактый сумма кирәк. 

Күмү урыннарын карап тоту 
Кҥмелгән урыннардагы эчтәлек квартал эчендәге юлларны, тротуарларны һәм 

яшелләндерҥне ҥз эченә ала. Эчтәлек белән Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек 

авыл җирлегенең Башкарма комитеты шөгыльләнә.  

Бу хәлтә кҥмҥ урыннарында комплекслы тотуны дәвам итәргә кирәк. 

 

 

 

Программаның төп максатлары булып тора: 

1. Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә зиратларны 

саклауга һәм тиешле тәртиптә тотуга юнәлдерелгән конкрет чараларны тормышка 

ашыру; 

2. җирләҥ урыннарын инвентаризацияләҥне гамәлгә ашыру; 

3. хуҗалык эшчәнлегенең экологик куркынычсызлыгын арттыру. 

Программаның төп максатлары булып тора: 

1. электрон паспортлаштыру кертҥ; 

2. җирләҥ урыннарына керҥ юлларын норматив хәлгә китерҥ; 

4. җирләҥ урыннары территорияләре коймаларын урнаштыру; 

5. ҥзәк алльләр һәм керҥ төркемнәре эчтәлеге; 
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6. контейнер мәйданчыклары төзҥ һәм урналар урнаштыру; 

7. су белән тәэмин итҥ системасын төзҥ (челтәрләр һәм савытлар); 

8. инвентарьны саклау өчен хуҗалык корылмалары төзҥ; 

9. Кҥмҥ урыннарын саклау урыннарын капиталь ремонтлау; 

10. яктырту. 

 

Чаралар планы  

 

1)ҥлән чабу; 

2)межалау һәм кадастр исәбенә кую; 

3)авария хәлендәге агачларны кисҥ һәм коймаларны ремонтлау; 

4) инвентарь сатып алу. 

 

N Чараның исеме Максатчан Индикаторлары (мең сум) 

Нибары Шул исәптән яшьләрчә 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ҥлән чабу 23,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

2 2)межалау һәм кадастр исәбенә 

кую; 

20,0  20,0   

3 3)авария хәлендәге агачларны 

кисҥ һәм коймаларны 

ремонтлау; 

13,8  13,8   

4 инвентарь алу      

5  Юл салучы 98,4 32,8  32,8 32,8 

  155,2 38,8 38,8 38,8 38,8 

 

3. Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары 

 

 Программаны тормышка ашыру вакыты 2017-2029 еллар. 

 Кҥмҥ урыннарының электрон базасын гамәлгә кертҥ һәм гражданнар кҥмелгән 

урыннарны булдыру буенча чаралар гамәлгә ашырылачак. 

 

 

4. Программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары 

 

Программаны финанслау кҥләме-155,2 мең сум., 

Программаны ҥтәҥ Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә 

финанслауның төрле чыганаклары хисабына тормышка ашырыла.  

 

Программаны финанслау структурасы 
 

мең сум. 

Финанслау 

чыганаклары 

 

Нибары 2017-2020 елларга план буенча сумма 

 
2017 ел. 2018 ел. 2019 ел. 2020 ел. 
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Җирле бюджет 155,2 38,8 38,8 38,8 38,8 

Республика 

бюджеты 
- - - - - 

Бюджеттан тыш 

чаралар 
- - - - - 

Ит: 155,2 38,8 38,8 38,8 38,8 

             

5. Программа үтәлешен контрольдә тотуны оештыру 

 

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Алабуга муниципаль районы 

Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла. 

Программаны тормышка ашыру турында хисап мәгълҥматларын авыл җирлеге 

башкарма комитеты тарафыннан хисап чорыннан соң килҥче айның 5 числосына кадәр 

Алабуга муниципаль районы Башкарма комитетына һәм Алабуга муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасына тапшырыла.  


