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ПОСТАНОВЛЕНИЕ               КАРАР                                                      
 

     «22» май 2019 ел                                                                                            № 119 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2016 елның 17 

октябрендәге 301 номерлы карары белән 

расланган 2017-2021 елларга Азнакай 

муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль 

комплекслы программага үзгәрешләр кертү 

турында (29.12.2018 №377 карар редакциясендә) 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә 

хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезләре турында " 2016 елның 23 

июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә һәм 2017-2021 елларга 

Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалау буенча 

муниципаль комплекслы программаны финанслау чыгымнарын төгәлләштерү 

максатларында карар бирәм: 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 17 октябрендәге 301 номерлы карары белән расланган 

2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программасына(29.12.2018 

№377 карар редакциясендә)  әлеге карар нигезендә  «Программа бүлекләре буенча 

финанс чараларын исәпләү»  таблицасын бәян итеп, әлеге карарга кушымта 

нигезендә  үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында: http:// 

aznakayevo.tatarstan.ru.  адресы буенча Интернет мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары Д. Р. Гыйләҗевка йөкләргә. 
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Җитәкче                                                                                 А.Х.Шәмсетдинов                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

 кушымта 

«___»__________2019 №___ 

 

 

Программаның бүлекләре буенча финанс чараларын исәпләү 

№ 

разд

ела 

Бүлек исеме 

Бер ел эчендә акча суммасы (мең сум). Ит 

2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

еллар 

1. Азнакай муниципаль районы территориясендә 

җинаятьчелек дәрәҗәсе кимү  
8 332,7  4 919,9 293,5 293,8 294,1 14 134,0 

2. Балигъ булмаганнар белән эшләүнең инновацион 

формаларын һәм ысулларын куллану, балалар һәм 

яшьләргә әхлакый һәм патриотик тәрбия бирүне 

активлаштыру һәм камилләштерү 

752,4 721,4 763,9 768,6 773,2 3 779,5 

3. 

 

Иректән мәхрүм итү урыннарыннан чыккан затлар 

арасында Социаль җайлаштыру һәм хокук 

бозуларны профилактикалау 

0 0 0 0 0 0 

4. Җәмәгать урыннарында куркынычсызлыкны 

тәэмин итү һәм җинаятьләр ачу өчен Эчке эшләр 

органнары эшчәнлеген оештыру һәм заманча 

техник чаралар кертү. 

0 198,0 370,0 315,0 315,0 1 198,0 

5. Урамнарда хокук тәртибен тәэмин итү 1 298,4 1 757,1 2 275,7 2 275,7 2 275,7 9 882,6 

 Барлыгы: 10 383,5 7 005,8 3 703,1 3 653,1 3 658,0 28 994,1 

 

 

 

 

 


