ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТӘСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019

КАРАР
пгт. Рыбная Слобода

№ 159пи

Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының “2019 елга Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районында юл хҽрҽкҽте иминлеген
арттыру” муниципаль программасын
раслау турында
Автомобиль
транспортында
авариялҽрне
һҽм
юл-транспорт
һҽлакҽтлҽренең кискен нҽтиҗҽлҽрен киметҥ, гражданнарның гомерен,
сҽламҽтлеген һҽм аларның мҿлкҽтен саклауны тҽэмин итҥ, Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы юлларында хҽрҽкҽт итҥнең
куркынычсыз
шартларына
законлы
хокук
гарантиялҽрен
арттыру
максатларыннан чыгып, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның
гомуми принциплары турында»гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 15 статьясындагы 1 ҿлешенең 5 пункты, «Юл хҽрҽкҽте
иминлеге турында”гы 1995 елның 10 декабрендҽге 196-ФЗ номерлы Федераль
закон, “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында”, Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан
Республикасында юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ чаралары турында”гы
2014 елның 6 декабрендҽге ПУ-1115 номерлы Указын ҥтҽҥ йҿзеннҽн, Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Уставы нигезендҽ КАРАР
БИРҼМ:
1. «Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында 2019
елга Юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасын (алга табаПрограмма) расларга.
2. Программаның заказчысы – координаторы итеп Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетын
билгелҽргҽ.
3. Программа чараларын гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тотуны Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының Юл хҽрҽкҽте иминлеген
тҽэмин итҥ комиссиясенҽ йҿклҽргҽ.
4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районының
Интернет-телекоммуникация
челтҽрендҽге
http://ribnayasloboda.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнашкан рҽсми сайтында һҽм Интернет
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы

буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мҽгълҥматның рҽсми
порталында урнаштырырга.
5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземдҽ калдырам.
Җитҽкче

Р.Л. Исланов

Татарстан Республикасы
Балык Бистҽсе муниципаль
районы Башкарма комитетының
06.05.2019 ел, 159пи номерлы
карары белҽн расланды

“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында
2019 елга юл хәрәкәте иминлеген арттыру” муниципаль программасы

ш.т.п. Балык Бистҽсе
2019 ел
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Кушымталар:
1нче кушымта
Программа-максатчан метод булмау шартларында кҿтелгҽн авариялелек
кҥрсҽткечлҽре
2нче кушымта
Муниципаль программа кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥнең кҿтелгҽн динамикасы
3нче кушымта
Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хокукый аңын арттыруга һҽм
куркыныч тҽртибен кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар
4нче кушымта
Транспорт
чаралары
һҽм
җҽяҥлелҽр
хҽрҽкҽтен
камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру-планлаштыру һҽм
чаралары

оештыруны
инженерлык

5нче кушымта
“2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру” муниципаль программасын җирле
бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һҽм бюджеттан тыш чыганаклардан
юнҽлешлҽр буенча финанслау кҥлҽме
6нчы кушымта
“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында 2019
елга юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру” муниципаль программасын җирле
бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һҽм бюджеттан тыш чыганаклар
акчалары исҽбеннҽн финанслау кҥлҽмнҽре (статьялар буенча)
7нче кушымта
Программаның заказчылары арасында “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
муниципаль районында 2019 елга юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру” муниципаль
программасын гамҽлгҽ ашыруга бҥлеп бирелҽ торган акчаны бҥлҥ

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында
юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру"
муниципаль программасының
ПАСПОРТЫ
Программаның
исеме

«2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру»
муниципаль программасы (алга таба-Программа)
Программа эшлҽҥ Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан
ҿчен нигез
Республикасында юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ
чаралары турында " 2014 елның 6 декабрендҽге ПУ-1115
номерлы Указы
Программаның
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
заказчысы
районы башкарма комитеты (алга таба-район Башкарма
комитеты)
Программаны
Район башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы
эшлҽҥчелҽр
Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының
«Мҽгариф
бҥлеге»
МКУ,
Россия
Эчке
эшлҽр
министрлыгының Балык Бистҽсе районы буенча ЮХИДИ
бҥлеге (килешҥ буенча).
Программаның
Координаторы: район Башкарма комитеты;
координаторы һҽм башкаручылар: Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
башкаручылары
муниципаль районы Балык Бистҽсе ш.т.п. җирлеге
башкарма комитеты (килешҥ буенча), «Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
Башкарма комитеты «Мҽгариф бҥлеге» МКУ, Россия Эчке
эшлҽр министрлыгының Балык Бистҽсе районы буенча
ЮХИДИ бҥлеге (килешҥ буенча), «Татарстан Республикасы
юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы фҽнни һҽм белем бирҥ
программаларын финанслау дирекциясе» ДКУ (килешҥ
буенча)

Программаның
Программаның максаты булып гражданнарның тормышын,
максатлары
һҽм сҽламҽтлеген һҽм аларның мҿлкҽтен саклауны тҽэмин итҥ,
бурычлары
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районы юлларында хҽрҽкҽт итҥнең имин шартларына
аларның законлы хокуклары гарантиялҽрен арттыру тора.
Максатка ирешҥ шарты булып тҥбҽндҽге бурычларны хҽл
итҥ тора:
- юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган
кешелҽр санын киметҥ;
- зыян кҥрҥчелҽр белҽн булган юл-транспорт һҽлакҽтлҽре
санын киметҥ;
- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның куркыныч тҽртибен
кисҽтҥ
һҽм
транспорт
чараларын
йҿртҥчелҽрнең
ышанычлылыгын арттыру;
- балаларның юл-транспорт һҽлакҽтлҽре вакытында
имгҽнҥлҽрен киметҥ;
- транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны
камиллҽштерҥ.
Иң мҿһим максат Программаның
иң
мҿһим
кҥрсҽткечлҽре
һҽм
кҥрсҽткечлҽре һҽм индикаторлары булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
индикаторлар
- юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган
затлар санын киметҥ;
- юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган
балалар санын киметҥ;
- социаль куркыныч кҥрсҽткечлҽренең кимҥе (100 мең
кешегҽ юл-транспорт һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булган кешелҽр
саны);
транспорт
куркынычын
киметҥ
(юл-транспорт
һҽлакҽтлҽрендҽ 10 мең транспорт чарасына һҽлак
булучылар саны).
Программаны
Программа 2019 елга исҽплҽнгҽн
тормышка ашыру
сроклары
Программаны
Программа буенча финанслауның гомуми кҥлҽме 3444,28
финанслау
мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн:
чыганаклары һҽм җирле бюджеттан – 3444,28 мең сум,
кҥлҽме
республика бюджетыннан – 0 мең сум,
юл фондлары калдыкларыннан – 0 мең сум,
бюджеттан тыш чыганаклардан – 0 мең сум,
алардан:
капиталь салымнардан – 3102,8 мең сум,
башка кирҽк-яракларга – 341,48 мең сум.
Программаны муниципаль берҽмлек бюджеты хисабына
финанслау кҥлҽме фараз характерында, һҽм реаль
мҿмкинлеклҽрдҽн чыгып аныкланырга тиеш.

Программадан
кҿтелгҽн
нҽтиҗҽлҽр

2012 ел белҽн чагыштырганда программаның мҿһим
индикаторларының уңай кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥ:
транспорт
һҽм
социаль
куркыныч,
юл-транспорт
һҽлакҽтлҽре авырлыгының кимҥе;
юл-транспорт һҽлакҽтлҽре булган урыннар саны кимҥ;
балалар катнашында юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең саны
кимҥ.
Программа
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
ҥтҽлешен тикшереп районының Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ комиссиясе
тору
органы Программа чараларының ҥтҽлешен контрольдҽ тота
системасы
I. ПРОБЛЕМАНЫҢ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы халкының
тормыш-кҿнкҥрешенҽ тҿп факторларның йогынтысын анализлау кҥрсҽткҽнчҽ,
кҥп кешенең юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булганы һҽм
имгҽнҥе ачыкланды.
Соңгы ун ел дҽвамында Татарстан Республикасының Балык Бистҽсе
муниципаль районы территориясендҽ теркҽлгҽн автомобиль транспорты
санының сизелерлек артуына бҽйле рҽвештҽ, авариялелек проблемасы аеруча
кискенлҽште.
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының
автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1 мең кешегҽ 200 берҽмлек транспорт чарасы
тҽшкил итҽ.
2012 елда Татарстан Республикасының Балык Бистҽсе муниципаль
районы территориясендҽ, ЮХИДИ мҽгълҥматларына караганда, 34 юлтранспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 7 кеше һҽлак булган һҽм 48 кеше тҽн
җҽрҽхҽтлҽре алган.
2013 елның шул ук чорында 46 юл-транспорт һҽлакҽте булган, аларда 9
кеше һҽлак булган һҽм 63 кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган.
2014 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районының автомобиль юлларында 44 юл-транспорт һҽлакҽте булган, аларда 45
кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 17 кеше һҽлак булган.
2015 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районының автомобиль юлларында 38 юл-транспорт һҽлакҽте булган, аларда 42
кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 7 кеше һҽлак булган
2016 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районының автомобиль юлларында 45 юл-транспорт һҽлакҽте булган, аларда 55
кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 8 кеше һҽлак булган.
2017 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районының автомобиль юлларында 48 юл-транспорт һҽлакҽте булды, шул
санда 72 кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алды һҽм 15 кеше һҽлак булды.

2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
муниципаль районының автомобиль юлларында 33 юл-транспорт һҽлакҽте
булган, аларда 41 кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 7 кеше һҽлак булган.
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Хҽзерге заман юл-транспорт травматизмының ҥзенчҽлеклҽре анализы
кҥрсҽткҽнчҽ, зыян кҥрҥчелҽр аеруча авыр җҽрҽхҽтлҽр ала. Юл хҽрҽкҽтендҽ

катнашучыларның иң кҥп санлы һҽм иң яралануга дучар булган тҿркеме булып
җҽяҥлелҽр тора.
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ һҽм профилактика буенча кҥрелҽ
торган чаралар юлларда авариялҽр ҥсешен тоткарлап торырга ярдҽм итҽ.
Җҽмгыять ҥсешенең хҽзерге этабында юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ
буенча чаралар, ҥзгҽргҽн социаль-икътисадый шартлар белҽн каршылыкка
килҽ, иң мҿһим каршылыкларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
- автотранспорт санының ҥсеше автомобиль юллары һҽм транспорт
чишелешлҽре инфраструктурасы ҥсешеннҽн шактый алда бара;
- автотранспорт предприятиелҽренең кҥпчелеге бистҽ чигендҽ урнашкан.
Шуңа бҽйле рҽвештҽ, шҽһҽр тибындагы Балык Бистҽсе поселогының урам-юл
челтҽре буенча хҽрҽкҽт итҥче йҿк транспорты ҿлеше шактый зур;
- халыкның юлларда ҥз-ҥзеңне тоту культурасы тҥбҽн булуы;
- юл хҽлен бҽялҽҥдҽ хаталарга китерҥче машина йҿртҥчелҽрнең ҽзерлеге
тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽ, дисциплина канҽгатьлҽндерерлек тҥгел, юл хҽрҽкҽтендҽ
катнашучыларның (бигрҽк тҽ яшьлҽрнең) тупас һҽм җҽзасыз булуы, транспорт
чаралары белҽн идарҽ иткҽндҽ машина йҿртҥчелҽрнең игътибарсызлыгы һҽм
саксыз булуы;
- юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы чараларын техник яктан тҽэмин итҥдҽге
җитешсезлеклҽр, беренче чиратта, юл хуҗалыкларының, транспорт
чараларының, юл хҽрҽкҽтен оештыру чараларының заманча талҽплҽренҽ туры
килмҽве, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен вакытында ачыклауга һҽм зыян
кҥрҥчелҽргҽ беренче ярдҽм кҥрсҽтҥгҽ китерҽ торган элемтҽ системаларының
артта калуы.
Бҥгенге кҿндҽ авариялелекнең зурлыгы, һҽм килҽчҽктҽ хҽллҽрнең тагын
да кискенлҽшҥенҽ тенденциялҽр булу кҥп очракта тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр белҽн
аңлатыла:
- халыкның даими рҽвештҽ мобильлеге арта баруы;
- җҽмҽгать транспортында пассажирлар йҿртҥ кҥлҽменең кимҥе һҽм
шҽхси транспортта пассажирлар йҿртҥ кҥлҽменең артуы;
- автомобильлҽрнең санын арттыру һҽм урам-юл челтҽренең озынлыгы
арасындагы, заманча транспорт агымнарына исҽплҽнмҽгҽн диспропорция.
Юл хҽрҽкҽте шартларының начараюы, экологик хҽлнең бозылуы, ягулык
чыгымының артуы, шулай ук юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең артуы ҽлеге хҽлнең
нҽтиҗҽсе булып тора.
Хҽзерге вакытта барлык юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 70 проценттан
артыгы торак пунктларда кҥзҽтелҽ. Торак пунктларда юл-транспорт
һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥргҽн кешелҽр саны арту темплары, юлтранспорт һҽлакҽтлҽре саны артуы темпларыннан алда бара.
Хҽзерге заман юл-транспорт травматизмы ҥзенчҽлеклҽрен анализлау
кҥрсҽткҽнчҽ, юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең саны ҽкренлҽп арта бара, алар
нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥрҥчелҽр аерым авырлык белҽн характерлана торган
травмалар ала. Мондый юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥргҽн
кешелҽргҽ медицина ярдҽме кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсез оештырылуы, аларның
ҥлҥенең тҿп сҽбҽплҽренең берсе булып тора.

Соңгы елларда автопаркның тиз ҥсеше һҽм юл хҽрҽкҽтенҽ яңа машина
йҿртҥчелҽрнең һҽм ташучыларның кҥплҽп керҥе, юл хҽрҽкҽте шартларының
кискен ҥзгҽрҥенҽ һҽм катлаулануына китерде: транспорт агымнарының
тыгызлыгы артты, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы
юлларында хҽрҽкҽт интенсивлыгы артуына китерде.
Урам-юл челтҽренең геометрик параметрлары ҥзгҽрешсез калганда,
транспорт санының артуы аларның гомуми ҥткҽрҥ сҽлҽте сизелерлек дҽрҽҗҽдҽ
кимҥгҽ китергҽн. Балык Бистҽсе муниципаль районында, Балык Бистҽсе шҽһҽр
тибындагы поселокның Ленин, Совет, З.Шҽймҽрданов, Октябрь, Завод
урамнары аеруча интенсив хҽрҽкҽтле урамнар булып тора.
Болар барысы да юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең кҥрсҽткечлҽрен даими
киметҥ ҿчен тотрыклы шартлар тудырмый. Киресенчҽ, ҽлеге һҽм башка тҿрдҽге
каршылыклар “Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ буенча муниципаль идарҽ
системасын ничек камиллҽштерергҽ” - дигҽн комплекслы проблеманы тудыра.
II. ПРОГРАММАНЫҢ ТӚП МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ
Программаның максаты-гражданнарның гомерен һҽм сҽламҽтлеген
саклауны тҽэмин итҥ, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль
районы юлларында имин хҽрҽкҽт шартларына аларның законлы хокукларын
гарантиялҽҥне арттыру.
Программа максатларына ирешҥ шартлары булып тҥбҽндҽге бурычларны
хҽл итҥ тора:
- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның ҥз-ҥзлҽрен куркыныч астына
куюларын кисҽтҥ.;
- юл-транспорт имгҽнҥлҽрен, шул исҽптҽн балалар катнашында, киметҥ;
- транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны камиллҽштерҥ;
- юл хҽрҽкҽтен кҿйлҽҥ ҿчен заманча техник чараларны (светофорлар, юл
билгелҽре, тамгалар һ.б.) куллану.
Кҥрсҽтелгҽн бурычларга ирешҥ Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
муниципаль районы территориясендҽ авариялелек кҥрсҽткечлҽрен киметергҽ
һҽм, проблеманың социаль кискенлеген киметергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк.
Ҽлеге программаны 1 ел дҽвамында тормышка ашыру кҥздҽ тотыла.
Программа
белҽн
тҥбҽндҽге
чараларны
тормышка
ашыру
планлаштырылган:
- юл хҽрҽкҽте ҿлкҽсендҽ хокук бозуларга карата тискҽре мҿнҽсҽбҽт
формалаштыру максатында халыкка пропаганда йогынтысы системасын
булдыру;
- балаларга юл-транспорт имгҽнҥлҽренҽ карата профилактика чаралары
ҥткҽрҥне арттыру;
- чокыр ремонты;
- юл билгелҽрен урнаштыру, хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм ремонтлау;
- этаплы рҽвештҽ җҽяҥлелҽр кичҥ урыннарын һҽм тамгаларны норматив
талҽплҽргҽ китерҥ.

III. ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ
Программа ҥз эченҽ тҿрле чаралар комплексын ала.
Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хокукый аңын кҥтҽрҥгҽ һҽм ҥзҥзлҽренең кискен тотышын кисҽтҥгҽ юнҽлтелгҽн чаралар программаның 3 нче
кушымтасында китерелгҽн.
Чараларның тҿп максаты-шҽхес формалашу этабында, ягъни гомуми белем
бирҥ оешмаларында юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның ҥз-ҥзлҽрен кискен
тотышын кисҽтҥ.
Проектта балаларга һҽм яшҥсмерлҽргҽ, юл хҽрҽкҽтендҽ аеруча
якланмаган катнашучыларга буларак, зур игътибар бирелҽ.
Район башкарма комитеты, Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Балык
Бистҽсе районы буенча ЮХИДИ бҥлеге белҽн берлектҽ, балалар ҿчен
«Светофорик», «Куркынычсыз тҽгҽрмҽч», «Ҽгҽр дҽ юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен
белсҽң-ЮХИДИ белҽн проблема юк» һ. б. юл-транспорт имгҽнҥлҽрен кисҽтҥ
буенча чаралар ҥткҽрҥ планлаштырыла.
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма
комитетының “Мҽгариф бҥлеге” муниципаль казна учреждениесенҽ тормыш
иминлеге нигезлҽре буенча мҽктҽп кабинетларын җиһазлау; башлангыч
сыйныф укытучыларының һҽм тормыш иминлеге нигезлҽре укытучыларының
квалификациясен кҥтҽрҥ; башлангыч сыйныф һҽм тормыш иминлеге нигезлҽре
укытучылары ҿчен юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽренҽ ҿйрҽтҥ методикасы буенча
семинарлар
оештыру;
балаларның
юл-транспорт
травматизмын
профилактикалау буенча ата-аналар ҿчен гомуми укулар оештыру; мҽктҽп,
шҽһҽр (район) кҥлҽмендҽ балалар рҽсемнҽре , мҽктҽп укучылары катнашында
юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен профилактикалау буенча иншалар язу конкурслары
оештыру каралган.
Балалар травматизмы проблемасына ата-аналарның игътибарын җҽлеп
итҥ ҿчен массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында юл хҽрҽкҽте иминлеге
мҽсьҽлҽлҽрен даими яктырту кҥздҽ тотыла. Контроль – кҥзҽтчелек
эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген арттыру максатларында урам-юл челтҽрен юл
хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозуны фото-видеофиксациялҽҥ комплекслары белҽн
алга таба да тҽэмин итҥ планлаштырыла.
Транспорт чаралары һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны
камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру-планлаштыру һҽм инженерлык
чаралары Программаның 4 нче кушымтасында китерелгҽн.
IV. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ
Программаны финанслауның гомуми кҥлҽме 3444,28 мең сум тҽшкил итҽ,
җирле бюджет хисабына-3444,28 мең сум.
Юнҽлешлҽр буенча программаны финанслау кҥлҽме программага 5 нче
кушымтада китерелгҽн.
Программаны финанслау кҥлҽме барлык чыганаклардан да Программаның
6 кушымтасында китерелгҽн.

Программаның заказчылары арасында акчаларны бҥлҥ 7 нче кушымтада
китерелгҽн.
Программаны муниципаль берҽмлек бюджеты хисабына финанслау кҥлҽме
фараз характерына ия һҽм реаль мҿмкинлеклҽрдҽн чыгып тҿгҽллҽштерелергҽ
тиеш..

V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ
Программа чараларын Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе
муниципаль районының Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге башкарма комитеты
(килешҥ буенча) һҽм Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ
хуҗалык итҥче субъектлар һҽм гамҽлдҽге законнар нигезендҽ Татарстан
Республикасы территориясендҽ хуҗалык итҥче субъектлар арасында контракт
нигезендҽ тормышка ашыру кҥздҽ тотыла.
Программаны тормышка ашыру эшчҽнлеген координациялҽҥне район
Башкарма комитеты башкара.
Программаны тормышка ашыру белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итҥ һҽм
формалаштыру буенча бурычларны хҽл итҥ идарҽ итҥ формаларын һҽм
методларын нигезле сайлап алу юлы белҽн башкарылачак.
Программаны тормышка ашыруның оештыру-хокукый аспектлары
Программаны тормышка ашыру белҽн идарҽ итҥне район Башкарма
комитеты башкара.
Программаның җитҽкчесе-район Башкарма комитеты җитҽкчесе, юл
хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ комиссиясе рҽисе.
Программа заказчыларының ҥзара хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥне
Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының Юл хҽрҽкҽте
иминлеген тҽэмин итҥ комиссиясе башкара.
Программаны тормышка ашыру белҽн агымдагы идарҽ итҥне Татарстан
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының Юл хҽрҽкҽте иминлеген
тҽэмин итҥ комиссиясе рҽисе башкара.
Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ комиссиясе тҥбҽндҽге тҿп
функциялҽрне тормышка ашыра:
- Программа чараларын тормышка ашыру турында статистик һҽм
аналитик мҽгълҥматны җыю һҽм системалаштыру;
- программа чараларын тормышка ашыру нҽтиҗҽлҽренҽ мониторинг,
ҽлеге чараларны тормышка ашыру турында аналитик мҽгълҥмат
формалаштыру һҽм Программаны тормышка ашыру турында хисап ҽзерлҽҥ;
- программа чараларының нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽрен, нҽтиҗҽлелеген
һҽм аларның индикаторларына һҽм кҥрсҽткечлҽренҽ туры килҥен бҽйсез
бҽялҽҥне оештыру;

- программаны гамҽлгҽ ашыру барышы һҽм нҽтиҗҽлҽре турында
җҽмҽгатьчелеккҽ мҽгълҥмат бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру;
- башка функциялҽр.
Программаны тормышка ашыруның финанс аспектлары
Программа чараларын финанслау Татарстан Республикасы бюджеты,
җирле бюджет һҽм бюджеттан тыш башка чыганаклар хисабына гамҽлгҽ
ашырыла.
Район башкарма комитеты ел саен финанслау объектларының адреслы
исемлеген билгели.
Программаның гамҽлдҽ булуы туктатыла, ҽ Татарстан Республикасы
Хҿкҥмҽте һҽм район Башкарма комитеты карарлары нигезендҽ аны тормышка
ашыруның нҽтиҗҽсезлеге дип танылган очракта вакытыннан алда туктатыла.
Проектны тормышка ашыру ҿчен җаваплылар: район Башкарма
комитеты, районның юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ комиссиясе, Россия
Эчке эшлҽр министрлыгының Балык Бистҽсе районы буенча ЮХИДИ бҥлеге
(килешҥ буенча).

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 1 нче кушымта

ПРОГРАММА-МАКСАТЧАН МЕТОД БУЛМАУ ШАРТЛАРЫНДА АВАРИЯЛЕЛЕКНЕҢ КҾТЕЛГҼН
КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕ
Кҥрсҽткечлҽр

2012 ел

2019 ел

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган
кешелҽр саны, кеше

7

7

Зыян кҥрҥчелҽр белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽре саны,
берҽмлек

34

33

2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 2 нче кушымта
“2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын
арттыру”
муниципаль программасында
КҤРСҼТКЕЧЛҼРГҼ ИРЕШҤНЕҢ КҾТЕЛГҼН ДИНАМИКАСЫ

Кҥрсҽткечлҽр

2019 ел

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучыларның
потенциаль санын киметҥ (2012 ел белҽн чагыштырганда) кеше

0

2012 ел белҽн чагыштырганда һҽлак булучылар саны
Зыян кҥрҥчелҽр белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең санын киметҥ
(2012 ел белҽн чагыштырганда), берҽмлеклҽр

0
-1

2012 ел
(отчет)
Һҽлак булганнарның
саны
7
7
34
(факт)

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 3 нче кушымта

Хокукый аңны кҥтҽрҥгҽ һҽм юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның ҥз-ҥзен тотышын кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн
ЧАРАЛАР
№
№
п/п

Чараның исеме

Ҥтҽлҥ
вакыты

Финанс
лау
кҥлҽме
(мең
сум)

1

2

3

4

шул исҽптҽн (мең сум)
Муниципа Татарстан бюджеттан
Ҥтҽлҥ ҿчен
ль
Республи
тыш
берҽмлек
касы
чыганакла җаваплылар
бюджеты бюджеты
р
хисабына хисабына хисабына
5
6
7
8

Кҿтелгҽн
нҽтиҗҽлҽр

9

Башка кирҽк-яраклар

1.

“Мин
–
грамоталы
җҽяҥле” “Юл билгелҽре”,
"Куркынычсыз тҽгҽрмҽч”
рҽсем конкурсы

2019 ел

-

-

-

-

«ТР ДТФ
һҽм
ЮХИДИ
идарҽсе "
ДКУ
(килешҥ
буенча)

балаларның
юлтранспорт
имгҽнҥлҽре
н кисҽтҥ

2.

3.

4.

“Игътибар-юл”, “Урам һҽм
җҽяҥлелҽр”, “Юлны кайда
һҽм ничек имин кичҽргҽ”,
“Велосипедтан, мопедтан
егылганда беренче ярдҽм
кҥрсҽтҥ”,
“Велосипед,
мопед йҿртҥче белергҽ
тиешле юл билгелҽре”,
“Кҿйлҽҥче
Ҽлифбасы”,
“Юл
хҽрҽкҽте
кагыйдҽлҽрен бел һҽм ҥтҽ”
һ. б. темаларга сыйныф
сҽгатьлҽре ҥткҽрелде.
"Ата-ана-машина йҿртҥче,
хҽтерлҽ!", “Балаларны
йҿртҥ кагыйдҽлҽре”.
Ҽңгҽмҽлҽр: “Юлда
куркынычсызлык”
“Урамнарда
куркынычсызлык
кагыйдҽлҽре". “Имин
маршрут " уеннары.
“Кызыл, сары, яшел”,
“Чыпчык һҽм
автомобильлҽр”, “Безмашиналар” хҽрҽкҽтле
уеннар. Сюжетлы – уеннар
“Коткаручылар, алга!".
Дидактик уеннар:

2019 ел

2019 ел

2019 ел

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юл
хҽрҽкҽтендҽ
катнашучы
ларда ҥзҥзеңне
куркынычс
ыз тоту
стереотипла
рын
формалашт
ыру

-

ЮХИДИ
идарҽсе
(килешҥ
буенча)

-

Район
башкарма
комитеты,
ЮХИДИ
бҥлеге
(килешҥ
буенча)

юл хҽрҽкҽте
куркынычс
ызлыгы
кҥнекмҽлҽр
е

-

«ТР ДТФ
һҽм
ЮХИДИ
идарҽсе "
ДКУ
(килешҥ
буенча)

мҽктҽпкҽчҽ
белем бирҥ
учреждение
лҽрендҽ,
бигрҽк тҽ
башлангыч
сыйныфлар

“Шундый ук билге
кҥрсҽт”, “Сҿйлҽ һҽм
аңлат”, “Нҽрсҽ ул билге".

5.

6.

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ
учреждениелҽре, мҽгариф
учреждениелҽре һҽм
балаларга ҿстҽмҽ белем
бирҥ системасының белем
бирҥ учреждениелҽре ҿчен
фҽнни-методик
материаллар,
программалар, укыту
ҽсбаплары нҽшер итҥ
(белем бирҥ
учреждениелҽрен уку
ҽсбаплары, программалар
пилот комплектлары белҽн
тҽэмин итҥ)
Акциялҽр, флешмоблар

да, юл йҿрҥ
кагыйдҽлҽр
ен мҽҗбҥри
ҿйрҽнҥнең
тулы
системасын
булдыру

2019 ел

2019 ел

-

-

-

-

-

-

-

«ТР ДТФ
һҽм
ЮХИДИ
идарҽсе "
ДКУ
(килешҥ
буенча)

балаларның
юлтранспорт
имгҽнҥлҽре
н кисҽтҥ

-

ЮХИДИ
бҥлеге
(килешҥ
буенча)

юл
хҽрҽкҽтендҽ
катнашучы
ларда ҥз-

ҥзеңне
куркынычс
ыз тоту
стереотипла
рын
формалашт
ыру
Балаларны юл - транспорт
травматизмын кисҽтҥ
буенча район чаралары
ҥткҽрҥ: "Светофорик»,
«Куркынычсыз тҽгҽрмҽч»,
асфальтта рҽсем конкурсы,
«Юл билгесе», «Балалар
карашында ҿлкҽн
җҽяҥлелҽр», ҥсмерлҽр
клублары арасында
“ЮХИДИ белҽн проблема
юк икҽн" конкурсы,
картинг буенча шҽхси команда беренчелеге, "
Ҽти, Ҽни, мин - имин
гаилҽ!»
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ
учреждениелҽренең белем

2019 ел

2019 ел

-

-

-

-

-

-

-

Район
башкарма
комитеты,
ЮХИДИ
бҥлеге
(килешҥ
буенча)

балалар һҽм
ҿлкҽннҽрдҽ
юл
хҽрҽкҽтендҽ
куркынычс
ызлык
кҥнекмҽлҽр
е
формалашт
ыру

-

«ТР ДТФ
һҽм
ЮХИДИ

мҽктҽпкҽчҽ
белем бирҥ

бирҥ программасы
кысаларында юл йҿрҥ
кагыйдҽлҽре буенча
дҽреслҽр ҥткҽрҥ.
Гомуми белем бирҥ
мҽктҽплҽре һҽм балалар
мҽктҽпкҽчҽ
учреждениелҽре
укытучыларының
квалификациясен кҥтҽрҥ

Барлыгы:

идарҽсе "
ДКУ
(килешҥ
буенча)

-

-

-

учреждение
лҽрендҽ,
бигрҽк тҽ
башлангыч
сыйныфлар
да, юл йҿрҥ
кагыйдҽлҽр
ен мҽҗбҥри
ҿйрҽнҥнең
тулы
системасын
булдыру

-

Искҽрмҽ: «ДТФ һҽм ТР ЮХИДИ идарҽсе» ДКУ чараларын финанслау турыдан-туры чаралар алдыннан гамҽлгҽ
ашырыла, шуңа бҽйле рҽвештҽ финанслау кҥлҽме кҥрсҽтелмҽгҽн.

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 4 нче кушымта

Транспорт чаралары һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн
ОЕШТЫРУ-ПЛАНЛАШТЫРУ ҺҼМ ИНЖЕНЕРЛЫК ЧАРАЛАРЫ
шул исҽптҽн (мең сум)
Муниц
Муници
ипаль
паль
№
Финансла берҽмл
берҽмле
№
Ҥтҽҥ
Ҥтҽлҥ ҿчен
Чаралар исеме
у кҥлҽме
ек
к
п/
срогы
җаваплылар
(мең сум) бюдже
бюджет
п
ты
ы
хисабы
хисабын
на
а
1
2
3
4
5
6
7
8
Капитал кертемнҽре
Район
Гамҽлдҽге ГОСТ нигезендҽ 56
башкарма
мм диаметрлы металл
комитеты,
1
2019 ел
158,52
158,52
ныгытмага 2.4 һҽм 2.1
ЮХИДИ
билгелҽре кую
бҥлеге
(килешҥ
Юл хҽрҽкҽтен оештыру
2
2019 ел
643,28
643,28
буенча)
проектларын эшлҽҥ

Кҿтелгҽн
нҽтиҗҽлҽр

9

Юл хҽрҽкҽте
иминлеген
арттыру

3
4
5

6

7

8

Балык Бистҽсе ш. т. п., Ленин
ур., 1 нче Гимназия каршында
Балык Бистҽсе ш. т. б., Совет
ур., 1 нче Гимназия каршында
Балык Бистҽсе ш. т. п., Корнеев
ур., «Бҽлҽкҽч " балалар бакчасы
каршында»
Балык Бистҽсе ш. т. п., Завод
һҽм Корнеев урамнары
киселешендҽ
Балык Бистҽсе районы, Анатыш
авылы, Профсоюз урамы,
«Колосок " МБМББУ каршында
Ленин һҽм Зҽки Шҽймҽрданов
урамнары киселешендҽ, Ленин
урамыннан Совет урамына
кадҽр, Зҽки Шҽймҽрданов
урамында җҽяҥлелҽр ҿчен ике
яктан коймалар

2019 ел

380,2

380,2

-

-

2019 ел

380,2

380,2

-

-

2019 ел

380,2

380,2

-

-

2019 ел

380,2

380,2

-

-

2019 ел

380,2

380,2

-

-

2019 ел

400,0

400,0

-

-

Башка кирҽк-яраклар

9

Кҥчҽр һҽм кырый тамгалары
тҿшерҥ, 9 җҽяҥлелҽр кичҥендҽ
1.14.1 ак-сары тамга тҿшерҥ, юл
билгелҽренҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм
ремонтлау, юлларда
чокырларны ремонтлау.

2019 ел

341,48

341,48

-

-

Район
башкарма
комитеты,
ЮХИДИ
бҥлеге
(килешҥ
буенча)

Юлтранспорт
һҽлакҽтлҽре
нең килеп
чыгу
куркынычын
киметҥ

10 Барлыгы

3444,28

3444,2
8

-

-

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 5 нче кушымта
“2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын
арттыру " муниципаль программасын җирле бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һҽм бюджеттан тыш
чыганаклар акчалары исҽбеннҽн юнҽлешлҽр буенча
ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМЕ

Кҥрсҽткечлҽр

1
Хокукый аңны кҥтҽрҥ һҽм
юл
хҽрҽкҽтендҽ
катнашучыларның
ҥзҥзлҽрен тотышын кисҽтҥ

(мең сум, тиешле елларга бҽялҽр фаразын исҽпкҽ алып,)
Муниципаль берҽмлек
Татарстан
Бюджеттан тыш
2019ел
бюджеты
Республикасы
чыганаклар
бюджеты акчалары
Барлыгы ФТТК Капита Башка ФТТК Капита Башк ФТТКЭ Капита Башка
Э
л
кирҽкЭ
л
а
л
кирҽккертем яракла
кертем кирҽк
кертем яракла
нҽре
р
нҽре
нҽре
р
яракл
ар
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспорт һҽм җҽяҥлелҽр
хҽрҽкҽтен оештыруны
камиллҽштерҥгҽ
юнҽлдерелгҽн оештырупланлаштыру һҽм
инженерлык чаралары

3444,28

-

3102,8

341,48

-

-

-

-

-

-

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 6 нчы кушымта
«2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру»
муниципаль программасын җирле бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һҽм бюджеттан тыш чыганаклар
исҽбеннҽн статьялар буенча ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМНҼРЕ
Финанслау чыганагы
Муниципаль берҽмлек бюджеты акчасы-барлыгы
шул исҽптҽн:
Капитал кертемнҽре
Башка кирҽк-яраклар
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары-барлыгы,
шул исҽптҽн:
Капитал кертемнҽре
Башка кирҽк-яраклар
Бюджеттан тыш чыганаклар - барлыгы
шул исҽптҽн:
Капитал кертемнҽре
Башка кирҽк-яраклар
Программаны финанслау кҥлҽме барлык чыганаклардан
барлыгы

(мең сум, тиешле елларга бҽялҽр фаразын исҽпкҽ алып)
2019 ел
3444,28
3102,8
341,48
3444,28

“2019 елга Татарстан Республикасы Балык
Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽтенең куркынычсызлыгын арттыру”
муниципаль программасына 7 нче кушымта
Программаның заказчылары арасында «2019 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл
хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасын гамҽлгҽ ашыруга бҥлеп бирелҽ торган
АКЧАЛАРНЫ БҤЛҤ
(мең сум, тиешле елларга бҽялҽр фаразын исҽпкҽ алып)
Программаның Заказчылары
2019 ел
Капитал кертемнҽре
Башка кирҽк-яраклар
барлыгы
Район башкарма комитеты
ТР ДТФ һҽм ЮХИДИ идарҽсе
Барлыгы:

3444,28
3444,28

3102,8
3102,8

341,48
341,48

