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КАРАР 

 

                 “24”сентябрь 2018ел                                              №16 
 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле  авыл җирлеге 

 Башкарма комитет җитәкчесенең  2017 елның 11декабрендә 

 № 12 сан белән кабул ителгән 

   Карарга үзгәрешләр кертү турында 

 

 Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 27 октябрендәге 1995-р номерлы 

«2013-2020 елларда юл хәрәкәте иминлеген арттыру «Федераль максатчан 

программасы концепциясен раслау турында "гы    тормышка ашыру максатларында ,   
 

  

                                                               КАРАР БИРӘМ:        

      
1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле  авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе 2017 елның 11 декабрендә№ 12сан белән расланган 

«Круглое поле авыл җирлегендә юл хәрәкәте иминлеге» программасына    түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә : 

1.1.2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлегендә 

юл хәрәкәте иминлеге "программасы паспортының" күләме һәм финанслау чыганаклары» бүлеген яңа 

редакциядә бәян итәргә:  

 Финанслау күләме һәм чыганаклары- Программаны финанслауның гомуми күләме 140 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән: - район бюджеты һәм авыл җирлеге бюджеты акчалары хисабына 140 мең сум. 

 

1.2.2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлегендә 

юл хәрәкәте иминлеге " программасының 3 нче пунктын яңа редакциядә бәян итәргә 

1.3. 2018-2020 елларга юл хәрәкәте иминлеген арттыру программасы. Круглое Поле авыл җирлеге буенча 

яңа редакциядә бәян итәргә. 

                                                            

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения безопасности дорожного движения на 

2018-2020 гг.   

 по  Круглопольскому СП 
№ Наименование объектов Мощность Источники  



п/п финансирования Примечание 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет, тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 

 

2020 

 

  

1 Строительство, ремонт и 

реконструкция 

внутрипоселковых дорог:               

 - - -  

1.1 ул. Дружбы  - - -  

1.2 ул. Школьная  - - -  

2. Установка остановочных 

павильонов в населенных 

пунктах поселения 

- - - -  

3 Детские автомобильные 

площадки при 

общеобразовательных 

учреждениях в поселении: 

 

- - - -  

4 Установка «Искусственная 

неровность»: 

 40 50 50 МБ 

5. 

 

Разметка проезжей части 

дорог: 

- - - -  

6. Установка дорожных 

знаков в сельском 

поселении 

- - - -  

7. Освещение дорог на 

участках где имеются 

объекты придорожного 

сервиса 

- - - -  

 

8. 

Установка металлического 

барьерного ограждения 

- - - -  

9. Проект организации 

дорожного движения 

в населенных пунктах  

- - - -  

 Итого   40 50 50  

 
Программаны финанслауның гомуми күләме 140,00 мең сум тәшкил итә . 

Муниципаль бюджетлардан финанс белән тәэмин итүче-авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе, район башкарма комитеты җитәкчесе.  

Тиешле финанс елына бюджетны формалаштырганда финанслауның күрсәтелгән 

күләмнәре төгәлләштерелергә тиеш. Моннан тыш, мөмкинлек булганда район 

бюджеты акчасы, максатчан һәм ирекле иганәләр дә җәлеп ителәчәк. 



 2. Элеге карарны  Тукай  муниципаль районы рэсми сайтында   (www. 

tukay.tatarstan.ru/ )   һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгьлумат рәсми 

порталында (http://pravo.tatarstan.ru)  урнаштырырга.  

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам..  

  

 

  

Башкарма комитет Җитәкчесе                         Э.Р.Низамиева                                     
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