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«2019-2023 елларда Зеленодольск 
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шәһәре» муниципаль берәмлегенең  
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Зеленодольск шәһәренең үзәк урамнарының эстетик, санитар һәм экологик 
торышын яхшырту максатыннан, Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитеты 

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. "2019-2023 елларга Зеленодольск муниципаль районының «Зеленодольск 

шәһәре» муниципаль берәмлегенең «Минем урамым " муниципаль программасы 
проектын килештерү ( алга таба - Программа). 

2. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының баш агрономы 
Н.В. Ячановага: 

- 2019 елның 5 апреленә кадәр Зеленодольск муниципаль районының 
«Зеленодольскн шәһәре» муниципаль берәмлегенең «Минем урам» муниципаль 
программасы проектын карау өчен Зеленодольск шәһәре Советына җибәрергә; 

-программаны Зеленодольск шәһәре Советы депутатларына Зеленодольск 
шәһәр прокуратурасы, «Зеленодольск муниципаль районы Финанс-бюджет 
палатасы» муниципаль учреждениесе, «Зеленодольск муниципаль районының 
Контроль-хисап палатасы» муниципаль учреждениесе тарафыннан уңай нәтиҗә 
алынганнан соң раслауга җибәрергә. 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 

 
Җитәкче                                                                                         Д. А. Сапожников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Проект 

РАСЛАНГАН 
Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты карары белән 
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« 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы «Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлегенең «Минем урам" 

Муниципаль программасы 
 
 
 



Муниципаль программа паспорты 

 

Программаның исеме 
 

"2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының «Зеленодольск 
шәһәре» муниципаль берәмлегенең «Минем урамым» 
муниципаль программасы (алга таба-Программа) 

Программа эшләү өчен нигез 
 

- «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 
елның 6 октябрендәге 131–ФЗ номерлы Федераль 
законы, 

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы «Зеленодольск шәһәре» муниципаль 
берәмлеге Уставы, 

- Зеленодольск  шәһәре Советының 2018 елның 14 
декабрендәге 219нчы  карары белән расланган 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы «Зеленодольск шәһәре» муниципаль 
берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләре 

Программаның җаваплы 
башкаручысы 
 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Советы 

 

Программада катнашучылар 
 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районының «Зеленодольск шәһәре " муниципаль 
берәмлеген төзекләндерү чараларында катнашучы 
физик һәм юридик затлар 

Программаны башкаручылар Конкурс нигезендә билгеләнгән подрядчылар 

Төп бурычлар                   

 

1. Зеленодольск шәһәренең төп урамнарына чыгучы 
күпфатирлы йортлар торагын төзекләндерү, 
2. Зеленодольск шәһәренең Ленин урамын 
төзекләндерү проектын эшләү 

Программаның максатлары Зеленодольск муниципаль районы «Зеленодольск 
шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясенең үзәк 
урамнарының эстетик, санитар һәм экологик торышын 
яхшырту (алга таба - җирлек) 

Программаның бурычлары 1. Үзәк урамнарны төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү; 

2. Төзекләндерү элементларын сыйфатлы хәлгә 
китерү буенча чаралар оештыру; 

3. Кызыксынган гражданнарны, оешмаларны 
төзекләндерү чараларын тормышка ашыруга җәлеп 
итү дәрәҗәсен күтәрү 

Стратегияне  гамәлгә ашыру 
сроклары һәм этаплары 

 

2019-2023 еллар. 
Программа түбәндәге юнәлешләр буенча гамәлгә 
ашырыла: 
1. төп урамнарга чыгучы күпфатирлы йортлар торагын 
төзекләндерү, 2019-2023 елларда тормышка ашыру 
сроклары, 
2. Ленин урамын төзекләндерү концепциясе проектын 
эшләү һәм Зеленодольск шәһәре Советы 
сессиясендә тәкъдимнәрне раслау, срогы 30.06.2019, 



3.Ленин урамын төзекләндерү буенча техник бирем 
эшләү, 
4. Ленин урамын төзекләндерү проектын эшләү, 
5. Ленин урамын төзекләндерү проектын тормышка 
ашыру  

 

Программа чаралары исемлеге: 

1. Зеленодольск 
шәһәренең төп урамнарына 
чыгучы күпфатирлы йортлар 
торагын төзекләндерү буенча 

 

 

2. Зеленодольск 
шәһәренең Ленин урамын 
төзекләндерү проектын эшләү 
буенча 

 

 

 

 

 

 

1. Төп урамнарга чыгучы күпфатирлы йортлар һәм 
башка күчемсез милек объектларын билгеләү (1 нче 
кушымта) 
2. 1 нче кушымта нигезендә адреслы исемлеккә кергән 
объектларны төзекләндерү проектларын тикшерү, 
эшләү һәм раслау 
3. Расланган проектларны гамәлгә ашыру буенча юл 
картасын эшләү  
 
 

1. Яшел Үзән шәһәренең Ленин урамын төзекләндерү 
концепциясе проектын эшләү 

2. Зеленодольск шәһәре Советы сессиясендә Ленин 
урамын төзекләндерү концепциясе проектын раслау 

3. Ленин урамын төзекләндерү буенча техник бирем 
эшләү 

4. Ленин урамын төзекләндерү проектын эшләү 

5. Проектны тормышка ашыру 

Программаны 
финанслау күләмнәре 
һәм чыганаклары 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районының «Зеленодольск шәһәре» муниципаль 
берәмлегенең расланган бюджеты нигезендә 

 

I. ПРОГРАММАНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ӨЛКӘСЕНДӘ МУНИЦИПАЛЬ 
СӘЯСӘТ ӨСТЕНЛЕКЛӘРЕ 

 
Торак пунктларда җирле үзидарә органнарының иң мөһим бурычы булып 

халыкның яшәү өчен уңайлы һәм уңайлы мохит булдыру һәм тәэмин итү, шул 
исәптән шәһәрнең төп урамнары янындагы территорияләрне төзекләндерү һәм 
тиешле тәртиптә тоту тора. 

 

II. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ ӨЛКӘСЕНЕҢ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ТӨП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ ТАСВИРЛАУ 

Зеленодольск шәһәре 1932 елда төзелгән, ә 1958 елдан Зеленодольск 
муниципаль районының административ үзәге булып тора. 

Төзекләндерү объектларын тиешле тәртиптә тоту һәм аларның торышын 
яхшырту кирәклеге җирлек үсешенең төп элементларының берсе булып тора. 

Җирлек территориясен төзекләндерү халыкның сәламәт һәм уңайлы яшәү 
шартларын булдыруга, гражданнарның яшәеше өчен уңайлы мохит булдыруга 
юнәлтелгән чараларны тәэмин итү, санитар-гигиена шартларын яхшырту, 
территорияне яшелләндерү, газоннар урнаштыру, кече архитектура формаларын 
урнаштыру ярдәмендә шәһәр тирәлеген савыктыру чараларын үз эченә ала. 

Җирлек территориясен төзекләндерү проблемаларын хәл итү өчен максатчан 
программа ысулын кулланырга кирәк. Проблеманы комплекслы хәл итү җирлек 



территориясенең санитар торышына уңай нәтиҗә бирәчәк һәм тышкы кыяфәтен 
яхшыртачак, гражданнарның тормышына һәм иминлегенә куркыныч тудырмаячак, 
аларның уңайлы яшәү дәрәҗәсен күтәрүгә ярдәм итәчәк. 

 

III. ЧАРАЛАРНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 
Программалар 

 
Программа чаралары исемлеген тормышка ашыру муниципаль бюджет 

акчаларын һәм кызыксынган затларны җәлеп итеп гамәлгә ашырыла. 
Программа чаралары муниципаль бюджет акчалары хисабына «Дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 
сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында " 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнгән оешмаларны җәлеп итеп гамәлгә 
ашырылачак. 

Программаның җаваплы башкаручысы, кирәк булган очракта, программаны 
тормышка ашыру барышы анализын исәпкә алып, чираттагы финанс елында 
Программа чараларын финанслау өчен, «Зеленодольск муниципаль районының 
Финанс - бюджет палатасы» Муниципаль учреждениесе белән килешү буенча 
программага үзгәрешләр кертү юлы белән, кирәкле акчалар күләмен аныклый. 

Объектларны билгеләү буенча чаралар исемлегенең 1.1нче пунктын гамәлгә 
ашыру (программага 1 нче кушымта) Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының баш архитекторы һәм баш агрономы тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

Территорияләрне тикшерү һәм юл картасын эшләү буенча чаралар 
исемлегенең 1.2,1.3нче пунктлары «Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы торак-коммуналь хуҗалыгы департаменты» Муниципаль бюджет 
учреждениесе белгечләре тарафыннан төп архитектор һәм баш агроном белән 
мәҗбүри килешү һәм Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе раслануы белән гамәлгә ашырыла.  

Ленин урамын төзекләндерү концепциясен эшләү буенча чаралар исемлегенең 
2.1нче пунктын тормышка ашыру Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының баш архитекторы һәм баш агрономы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
 

IV. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ КӨТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘРЕ 
 

Программа чараларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә көтелә: 
1. Зеленодольск шәһәренең төзек булмаган муниципаль территорияләре 

өлешен киметү; 
2. шәһәр халкының яшәү һәм яшәү шартларын яхшырту, Зеленодольск 

шәһәрен төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларына җәлеп итү; 
3. гражданнарны, учреждениеләрне, оешмаларны һәм кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларын территорияләрне төзекләндерү чараларында катнашуга 
җәлеп итү; 

4. инвалидлар һәм халыкның башка аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен 
биналарның, корылмаларның һәм җәмәгать территорияләренең физик, киң һәм 
мәгълүмати яктан үтемлелеген тәэмин итү зарурилыгын исәпкә алып, җәмәгать 
территорияләрен төзекләндерү буенча чаралар үткәрү. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
1НЧЕ КУШЫМТА 

"2019-2023 елларга 
Зеленодольск муниципаль 
районының «Зеленодольск 
шәһәре» муниципаль 
берәмлегенең «Минем урам" 
муниципаль программасы 
турында 

 
Программа объектларының адреслы исемлеге 

 

№ Адрес: Йорт номеры Барлы
к 
йортла
р 

1 Ленин урамы 1,2,3,4,15,17,19,20,21,27,30,31,32, 
35,40,42,45,47,51,55,59,60,62,61 а,63,64,68, 70 

28 

2 Яшьлек урамы 1,3 2 

3 Заикин урамы 5,6,14/1,7,13,16 6 

4 Татарстан 
урамы 

5,7,8,10,13,15,16,20,21,22,24,30,36 13 

5 Энгельс урамы 10,11,13,23,25,34 6 

6 К.Маркс урамы 3,5,37 ә,47,24,26,38,42,44,46,50,57,57 
ә,52,54,56,58,59,60,63/1,65,61,61а 

23 

7 Гоголь урамы 34,36,38,40,42,46,48,50,56,58,53, 57,59,43,45,47 16 

8 Гагарин урамы 6,8 2 

9 Комаров урамы 13,15,17,19,21,23,37,39,11 а,14а, 14бкор.2,2 
б,16,18,22, 24 

17 

10 Королев урамы 11,15,13,2,4,6,10,3,12,14 10 

11 Төзүчеләр 
проспекты 

3,5,7,9,11,38,40,44 8 

12 Б.Урманчы 
урамы 

1,2,4,6,10,12,16,7 8 

13 Хаҗиев урамы 1,3,5,6,7,8 6 

14 Башкала урамы 2а,2,10, 18 4 

Барлыгы  149 

 


