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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

2014 елның 12 ноябрендәге «2015-2020 елларга коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 

муниципаль программасын раслау турында " 323 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының "2015-2020 елларга Татарстан Республикасында 

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру Дәүләт программасын раслау турында" 

2014 ел, 19 июль, 512 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында" 2018 ел, 10 

сентябрь, 763 нче карары нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты карар итә: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

«2015-2020 елларга коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру буенча Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль программасын раслау 

турында " 2014 елның 12 ноябрендәге 323 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

исемендә, 1,2 пунктларда "2015-2020” саннарын " 2015-2021 саннарына 

алмаштырырга; 

программада  

исемендә  "2015-2020” саннарын "  2015-2021 саннарына алмаштырырга; 

программа паспортында: 

“Программа исеме” юлында "2015-2020” саннарын "  2015-2021 саннарына 

алмаштырырга; 

“Программа ясау нигезе” юлында "2015-2020” саннарын "  2015-2021 саннарына 

алмаштырырга; 

“Программа тормышка ашыру вакыты” юлында "2015-2020” саннарын "  2015-

2021 саннарына алмаштырырга; 

“Финанслау чыганаклары” юлында таблицаны түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

ел Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы  бюджеты акчалары  

2015 50 000 

2016 70 000 

2017 70 000 



2018 70 000 

2019 25 000 

2020 25 000 

2021 25 000 

всего 400 000 

 

«Программаның көтелә торган һәм ахыргы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары)” юлында “2020 ел ахырына” сүзләрен “2021 ел ахырына сүзләренә” 

алмаштырырга; 

Программаның I бүлегендә икенче абзацында “2015-2020 елларга коррупциягә 

каршы сәясәтне гамәлгә ашыру” сүзләрен “2015-2021 елларга коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә ашыру” сүзләренә алмаштырырга; 

III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «III. Программаның ресурс ягыннан тәэмин ителүе” 

 2015-2021 елларда Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

бюджеты хисабына программаны финанслауның гомуми күләме 335 000 сум тәшкил 

итәчәк.  

                                                                                                              (сумнарда) 

Ел  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы  бюджеты акчалары 

2015 50 000 

2016 70 000 

2017 70 000 

2018 70 000 

2019 25 000 

2020 25 000 

2021 25 000 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм ТР Апас 

муниципаль районы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертергә тиеш. 

Моннан тыш, Программа чараларын гамәлгә ашыруга чараларны 

башкаручыларның төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчаларны 

файдалану күздә тотыла.»; 

Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Җитәкче А.Н. Гыйбадуллин 

 


