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Постановление Карар
№ 385_____  от«  19 »___06_______ 2018 г.

“2018-2020 елларга Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районында Дэулэт 
милли сэясэте Концепциясен гамэлгэ ашыру” 
муниципаль программасын раслау турында

Россия Федерациясе Президентыныц «2025 елга кадэрге чорга Россия 
Федерациясенец дэулэт милли сэясэте стратегиясе турында» 2012 ел, 19 декабрь, 
1666 нчы Указы белэн расланган 2025 елга кадэрге чорга Россия Федерациясенец 
дэулэт милли сэясэте стратегиясен, “Дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ ашыру” “Россия 
Федерациясе дэулэт программасын раслау турында” 2016 ел, 29 декабрь, 1532 нче 
санлы карары, Россия Федерациясе Региональ усеш министрлыгыныц «Россия 
халкы бердэмлеген ныгыту Ьэм Россия халыкларын этномэдэни устеру тобэк 
программасын эшлэу буенча методик тэкъдимнамэлэр раслау турында» 2013 ел, 11 
октябрь, 440 нчы санлы боерыгын, Татарстан Республикасы Президентыныц 
«Татарстан Республикасында дэулэт милли сэясэте концепциясе турында» 2013 ел, 
26 июль, ПУ-695 нче санлы Указын, «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 
дэулэт милли сэясэтен тормышка ашыру» дэулэт программасын раслау турында 
2013 ел, 18 декабрь, 1006 нчы санлы карарын утэу йозеннэн, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. “2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районында Дэулэт милли сэясэте Концепциясен гамэлгэ ашыру” муниципаль 
программасын расларга. ( алга таба -  Программа) (1 № лы кушымта).

2. Финанс- бюджет палатасына (Сергеев А.М.) чираттагы финанс елына 
бюджетны формалаштырганда ел саен, момкинлеклэрне исэпкэ алып, ж;ирле 
бюджетта элеге максатларга жибэрелэ торган акча чиклэрендэ, Программа 
чараларын тормышка ашыруга акча куздэ тотарга.

3. Муниципаль район Башкарма комитетыныц структура булекчэлэренэ, 
Мамадыш муниципаль районы жирле узидарэ органннарына, район башлыгы 
каршындагы дини оешмалар белэн хезмэттэшлек Советына, Россия Федерациясе 
Эчке эшлэр министрлыгыныц Татарстан Республикасы Мамадыш районы буенча 
булегенэ, “Татмедиа”АЖ| ныц “Мамадыш -информ” филиалына, районныц белем 
биру учреждениелэренэ, ижтимагый оешмаларга программа белэн билгелэнгэн 
чараларныц утэлешен тээмин итуне тэкъдим итэргэ.

4. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыныц матбугат Ьэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына 
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан
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Республикасыньщ хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыньщ рэсми сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты ждтэкчесе урынбасары В.И.Никитинга йеклэргэ.

Дитэкче И.М. Дэржеманов


