
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                         КАРАР 

 

 

2019 елның 20 марты                                                                №345 

 

 

“2015 - 2020 елларда Лениногорск муниипаль районында коррупциягә каршы 

сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында 

 

 

Лениногорск муниципаль районында коррупцион хокук бозуларны кисәтерә 

ярдәм итүче чараларның нәтиҗәлелеген арттыру, коррупциягә каршы 

системаны камилләштерү һәм Татарстан Министрлар Кабинетының 2018 

елның 10 сентябрендәге 763нче номерлы “2015-2020 елларда Татарстан 

Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру” Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 19 июлендәге 512нче 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында” гы карарын үтәү максатында,  

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль район Башкарма 

комитетының 2014 елның 9 декабрендә 451нче номер белән расланган “2015-

2020 елларда Лениногорск муниипаль районында коррупциягә каршы 

сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасына (“Лениногорск 

муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карары 

белән 2016 елның 23 маендагы 770а, 2018 елның 6 сентябрендәге 1304 

номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге  

үзгәрешләр кертергә: 

      “2015 - 2020 елларда Лениногорск муниипаль районында коррупциягә 

каршы сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасы”ның исемендәге 

“2015-2010 еллар” саннарын “2015-2021” саннарына үзгәртергә; 

 

      “2015 - 2020 елларда Лениногорск муниипаль районында коррупциягә 

каршы сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасында (алга таба – 

Программа):       

     исемендәге “2015-2020 еллар” саннарын “2015-2021” саннарына 

үзгәртергә; 
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     программаның паспортында: 

     программаның исеме белән бәйле позициядә “2015-2020 еллар” саннарын 

“2015-2021” саннарына үзгәртергә; 

     программаны тормышка ашыруның вакытлары һәм этаплары позициясендә 

“2015-2020 еллар” саннарын “2015-2021” саннарына үзгәртергә; 

     финанслауның чыганакларына бәйле позицияне, елларга бүлеп түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

Финанслау чыганаклары 

Лениногорск муниципаль районы һәм Лениногорск шәһәре бюджетлары 

средстволарына агымдагы финанслау 210 мең сум тәшкил итә. 

2015 ел – 15 мең сум 

2016 ел – 20 мең сум 

2017 ел – 25 мең сум 

2018 ел – 30 мең сум 

2019 ел – 35 мең сум 

2020 ел – 40 мең сум 

2021 ел – 45 мең сум. 

Финанслау күләмнәре фаразлау характерында һәм Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып ел 

саен корректировкалана.  

 

     Программаның 2нче бүлегендә “Программаны тормышка ашыру 

сроклары” сүзләреннән соң “2015-2020 еллар” саннарын “2015-2021” 

саннарына үзгәртергә;  

    “2015 - 2020 елларда Лениногорск муниипаль районында коррупциягә 

каршы сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасы нәтиҗәләрен 

бәяләү индикаторы, бурычлары һәм максатлары һәм программаның чаралары 

буенча финанслау” кушымтасы исемендә “2015-2020 еллар” саннарын “2015-

2021” саннарына үзгәртергә; 

        “2015 - 2020 елларда Лениногорск муниипаль районында коррупциягә 

каршы сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасы нәтиҗәләрен 

бәяләү индикаторы, бурычлары һәм максатлары һәм программаның чаралары 

буенча финанслау” кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә. 

   

 

2. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга.  

 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам  

 

 

Җитәкче                                                                   Н.Р. Залаков 

 
И.А. Гобәйдуллин, 5-03-19 



 

 

 


