
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

КАРАР 

«29» июль, 20.19 ел Круглое Поле п. № 12 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 
Круглое Поле авыл жирлеге Башкарма комитеты 
Ж^итэкчесенец 2017 елньщ 11 декабрендэге 12 санлы 
карары белэн расланган «2018-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое 
Поле авыл жирлегендэ юл хэрэкэте иминлеге» 
программасына узгэрешлэр керту турында 

Россия Федерациясе Хокумэтенен «2013-2020 елларда юл хэрэкэте иминлеген 
кечэйту» федераль максатчан программасы концепциясен раслау турында» 2012 
елньщ 27 октябрендэге 1995-р санлы боерыгын тормышка ашыру максатыннан 

КАРАР БИРЭ: 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл 
жирлеге Башкарма комитеты Житэкчесенец 2017 елньщ 11 декабрендэге 12 санлы 
карары белэн расланган «2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлегендэ юл хэрэкэте иминлеге» 
программасына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ: 

1.1. Программа паспортыныц «Финанслау кулэмнэре Ьэм чыганаклары» 
булеген яца редакциядэ бэян итэргэ: 

Финанслау кулэмнэре 
Ьэм чыганаклары 

Программаны финанслауньщ гомуми кулэме 1435 
мец сум тэшкил итэ, шул исэптэн: 

- район бюджеты Ьэм авыл жирлеге бюджеты 
акчалары хисабына 1435 мец сум 

1.2. 3 булекне яца редакциядэ бэян итэргэ: 
«3. Программаны финанслау 
Программаны финанслауньщ гомуми кулэме 1 435 мец сум тэшкил итэ. 
Муниципаль бюджетлардан финансларны булуче - авыл жирлеге Башкарма 

комитеты Ж и т э к ч е с е > район Башкарма комитеты Жщтэкчесе. 
Финанслауньщ курсэтелгэн кулэме тиешле финанс елына бюджет 

формалаштырганда тегэллэштерелергэ тиеш. Моннан тыш, мемкин булганда, район 
бюджеты акчалары, максатчан Ьэм ирекле иганэлэр жэлеп ителэчэк.»; 

1.3. 2018-2020 елларга Круглое Поле авыл жирлеге буенча юл хэрэкэте 
иминлеген кечэйту программасын яца редакциядэ бэян итэргэ: 



2018-2020 елларга Круглое Поле авыл жирлеге буенча юл хэрэкэте иминлеген 
кечэйту программасы 

Ло Объект исеме Ераклык Финанслау чыганаклары 
Жирле бюджет, сумнарда 

Искэрмэ Ло Объект исеме Ераклык 

2018 2019 2020 

Искэрмэ 

1. Авыл эчендэге юлларны тезу, ремонтлау Ьэм 
реконструкциялэу: 

- 390,00 

1.1 Зеленая ур. 0,2 150,00 - -

1.2 Раздольная ур. 0,5 375,00 - -

1.3 Яшьлэр ур. 0,25 300,00 -

1.4 Солнечная ур. 0,05 60,00 -

1.5 Мэктэп тыкрыгы 0,1 60,00 -

1,6 Гагарин ур. - - 390,00 -

2. Ждрлек торак пунктларында тукталыш 
павильоннарын урнаштыру 

- - -

3. Жирлектэ гомуми белем биру 
учреждениелэре каршында балалар 
автомобиль мэйданчыклары 

4. «Ясалма тигезсезлек» урнаштыру 21,805 - 50,00 
5. Юлньщ машиналар йеру елешенэ 

разметка 
- - 10,00 -

6. Авыл жирлегендэ юл билгелэре 
урнаштыру 

- 18,195 - -

7. Юл буе сервисы объектлары булган 
участокларда юлларны яктырту 

- - - -

8. Авыл эчендэге юлларда яктырткычлар 
урнаштыру 

- - - -

9. Металлдан барьер коймалар урнаштыру - - - -

БАРЛЫГЫ 985,00 400,00 50,00 

2. Элеге карарны районньщ рэсми сайтында Бэм Татарстан Республикасы 
хокукый мэгълуматыньщ рэсми порталында урнаштырырга. 

3. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгымда кал дырам. 

Башкарма комитет Житэкчесе Э.Р. Низамиева 
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