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КАРАР КАРАР 

№ 12       22 июль_2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге 

Башкарма комитетының «2017-2020 елларга Алабуга муниципаль районы Иске 

Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту 

буенча муниципаль программаны раслау турында " 2016 елның 1 ноябрендәге 17 

номерлы карарына ҥзгәрешләр кертҥ турында» 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 статьясы нигезендә Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма 

комитеты кҥмҥ урыннарының тәртибен һәм бӛтенлеген тәэмин итҥгә, Кҥмҥ 

урыннарын саклау буенча чараларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән чараларны 

гамәлгә ашыру максатларында 

 

КАРАР БИРӘ: 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлеге Башкарма комитетының «2017-2020 елларга Алабуга муниципаль 

районы Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан җирләҥ 

урыннарын карап тоту буенча муниципаль программаны раслау турында " 2016 

елның 1 ноябрендәге 17 номерлы карарына ҥзгәрешләр кертҥ турында» 

1.1. Карар исемен тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап 

тоту буенча муниципаль программаны раслау турында". 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2017-2021 елларга 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан Кҥмҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль 

программаны яңа редакциядә расларга. 

3. Алабуга муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына (Садыйкова Э. 

И.) 2017-2021 елларга Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль 

программа чараларын ҥтәҥ ӛчен бюджет ассигнованиеләрен агымдагы финанслау 

хисабына булдыруны тәкъдим итәргә. 

4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. 

5. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥзем артыннан калдырам. 
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Җитәкче                                                А. Б. Бахметов 
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Паспорт муниципаль программа  

 

Программаның 

Исеме 

"2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясендә урнашкан 

җирләҥ урыннарын карап тоту буенча муниципаль программаны 

раслау турында". 

Программа 

эшләҥ ӛчен 

нигез 

"Җирләҥ һәм җирләҥ эше турында «12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон» 

Тӛп эшләҥчеләр 

программасы 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек 

авыл җирлегенең башкарма комитеты  

Программаны 

Башкаручылар 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма 

комитеты, гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә сайлап алынган 

оешмалар (килешҥ буенча) 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның тӛп максатлары булып тора: 

-кҥмҥ урыннарының тәртибен һәм бӛтенлеген тәэмин итҥгә, йола 

гамәлләрен тормышка ашыру ӛчен уңайлы шартлар булдыруга һәм 

барлык санитар-экологик чараларны ҥтәҥгә юнәлтелгән конкрет 

чараларны тормышка ашыру; 

- кҥмелгән урыннардагы хуҗалык эшчәнлегенең экологик 

куркынычсызлыгын арттыру; 

- җирләҥ урыннарын инвентаризацияләҥне тормышка ашыру 

Программаның тӛп максатлары булып тора: 

- якын-тирә территорияләрне карап тоту (керҥ юллары, керҥ 

тӛркемнәре, коймалар, аллеялар, эскәмияләр); 

- тирә-як территорияләрен тӛзекләндерҥ 

- чҥп җыючылар һәм контейнер тӛркемнәре тӛзҥ 

- электрон паспортлаштыру кертҥ. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

вакыты 

2017-2021 ел 

Программаны 

финанслау 

кҥләмнәре 

Программаны финанслау кҥләме-261,1 мең сум.,  

шул исәптән 

2017 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән-73,9 мең сум., 

2018 елда - җирле бюджет акчалары хисабына – 38,8 мең сум., 

2017 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән-73,9 мең сум., 

2017 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән-73,9 мең сум., 

2018 елда - җирле бюджет акчалары хисабына – 38,8 мең сум., 

Программаны финанслау кҥләме фаразланган характерда һәм тиешле 

елга бюджет проектын формалаштырганда билгеләнгән тәртиптә ел 

саен тӛгәлләштерелергә тиеш. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

кӛтелгән 

нәтиҗәләре һәм 

нәтиҗәлелек 

кҥрсәткечләре 

Программаны гамәлгә ашыру шәһәрлеләр кҥмелгән урыннарга 

лаеклы мӛнәсәбәт турында конкрет чараларны тормышка ашыру, 

җирләнгән урыннар ӛчен гражданлык җаваплылыгын арттыруга һәм 

киләчәк буыннарга тынычсыз рәвештә мәрхҥм туганнар янына бару 

мӛмкинлегенә юнәлдерелгән. 

Программа Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Алабуга 
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ҥтәлешен 

контрольдә 

тотуны оештыру  

муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма комитеты 

тарафыннан башкарыла.  

 
1. Муниципаль программаны тормышка ашыру сферасының характеристикасы 

 

"Җирләҥ һәм җирләҥ эше турында «12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон». 

Программа Алабуга муниципаль районының Иске Кҥклек авыл җирлегендә 

кҥмелгән урыннарны тиешле шартлар булдыруга юнәлдерелгән чараларны ҥтәҥгә бәйле 

максатчан муниципаль программаларны әзерләҥ һәм гамәлгә ашыру тәҗрибәсен исәпкә 

алып эшләнгән.  

Программа гражданнарның Кҥмҥ урыннарын карап тоту ӛчен уңайлы шартлар 

тудыруга, идарә системасын камилләштерҥгә, исәпкә алуның электрон системасын 

кертҥгә, хуҗалык эшчәнлеген оператив алып баруга һәм Алабуга муниципаль 

районының Иске Кҥклек авыл җирлегендә зиратлар территорияләрендә хуҗалык 

эшчәнлегенең экологик куркынычсызлыгын арттыруга юнәлдерелгән. 

Программаның тӛп юнәлешләре-кҥмелгән урыннарны, су ресурсларын саклау һәм 

тиешле дәрәҗәдә тоту, зиратлар эшчәнлеге калдыкларын утильләштерҥ һәм табигый-

экологик балансны саклау чаралары. 

2018 елның 1 гыйнварына Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлеге халкы 392 кешене тәшкил итә. 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге җирләнгән урыннарны 

карап тоту заман таләпләренә җавап бирми. Шул ук вакытта территорияне тӛзекләндерҥ 

мәсьәләләре буенча берничә проблема бар. 

Санитар эчтәлек зур шелтәләр тудыра. Элеккечә ҥк калдыкларны җыю, яктырту 

торышы җитди борчу тудыра. Хәзерге вакытта территория эчендәге урамнарны яктырту 

юк, яктырту ӛчен ӛстәмә финанслау кирәк. 

Әлеге проблеманы хәл итҥ ӛчен Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлегенең халыкны, предприятие һәм оешмаларны җәлеп итеп, барлык дәрәҗәдәге 

бюджет чыганакларын җәлеп итеп, финанслауда катнашуы кирәк. 

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә җирләҥ урыннарын 

карап тоту проблемаларын хәл итҥ ӛчен программа-муниципаль алымнан Файдаланырга 

кирәк. Проблеманы комплекслы хәл итҥ кҥмҥ урыннарының санитар-эпидемиологик 

торышына уңай нәтиҗә бирәчәк, гражданнарның тормышына һәм иминлегенә 

куркыныч тудырачак, базда хезмәт кҥрсәтҥ дәрәҗәсен арттыруга ярдәм итәчәк.     

Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә кҥмҥ урыннарының 

эчтәлеген, санитар торышын яхшырту, җирләҥ ӛчен уңайлы шартлар тудыру, финанс 

һәм оештыру ресурсларын мобилизацияләҥ буенча эшләрне планлаштыру һәм оештыру 

белән бәйле килеп туган хәлдән чыгу буенча конкрет эшчәнлек әлеге программа 

нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. 

 

2. Программаның максатлары һәм бурычлары, аны тормышка ашыру 

вакыты һәм этаплары 

 

Программа хәл ителергә тиешле проблемаларны билгеләҥ ӛчен кҥмелгән 

урыннарны комплекслы карап тотуга анализ ясалды. Тикшеренҥ нәтиҗәләре буенча 

программаны тормышка ашырганда эшчәнлекнең максатлары, бурычлары һәм 

юнәлешләре формалаштырылды. 
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Тӛзекләндерҥ элементларының сыйфатлы торышын анализлау: 

Яшелләндерү  
Җирләнгән урыннар территорияләрендә булган гомуми файдаланудагы яшел 

ҥсентеләр канәгатьләнерлек хәлдә тҥгел: тӛзек, даими карауга мохтаҗ, су сибҥ, аларны 

контрольсез эксплуатацияләҥ юк. Гамәлдәге ҥсентеләрне системалы карау зарур: су 

сиптерҥ, авария хәлендәге һәм иске агачларны җыештыру, декоратив кисҥ, ҥсентеләрне 

утырту, клумбалар ясау. Мондый хәлнең сәбәпләре кҥп, иң беренче чиратта, Кҥмҥ 

урыннарын карап тоту буенча эшчеләр штаты юк, бу эштә авыл җирлегендә яшәҥчеләр, 

мәктәп укучылары, хезмәт ияләре, Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлеге бюджеты тарафыннан билгеләнгән акчаларның җитәрлек булмавы. 

Әлеге проблеманы хәл итҥ ӛчен яшелләндерҥ эшләре белгечләр тарафыннан, 

стандартлар таләпләренә туры китереп, план буенча башкарылырга тиеш.  

Тышкы яктырту 
Тышкы яктырту челтәрләре кҥмелгән урыннарда юк.  

Проблема тышкы яктыртуның яңа челтәрләрен тӛзҥ, моңа шактый сумма кирәк. 

Күмү урыннарын карап тоту 
Кҥмелгән урыннардагы эчтәлек квартал эчендәге юлларны, тротуарларны һәм 

яшелләндерҥне ҥз эченә ала. Эчтәлек белән Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек 

авыл җирлегенең Башкарма комитеты шӛгыльләнә.  

Бу хәлтә кҥмҥ урыннарында комплекслы тотуны дәвам итәргә кирәк. 

Программаның тӛп максатлары булып тора: 

-кҥмҥ урыннарының тәртибен һәм бӛтенлеген тәэмин итҥгә, йола гамәлләрен 

тормышка ашыру ӛчен уңайлы шартлар булдыруга һәм барлык санитар-экологик 

чараларны ҥтәҥгә юнәлтелгән конкрет чараларны тормышка ашыру; 

- кҥмелгән урыннардагы хуҗалык эшчәнлегенең экологик куркынычсызлыгын 

арттыру; 

- җирләҥ урыннарын инвентаризацияләҥне тормышка ашыру 

Программаның тӛп максатлары булып тора: 

- якын-тирә территорияләрне карап тоту (керҥ юллары, керҥ тӛркемнәре, коймалар, 

аллеялар, эскәмияләр); 

- тирә-як территорияләрен тӛзекләндерҥ 

- чҥп җыючылар һәм контейнер тӛркемнәре тӛзҥ 

- электрон паспортлаштыру кертҥ. 

 

 Программаны тормышка ашыру вакыты 2017-2021 еллар. 

 Кҥмҥ урыннарының электрон базасын гамәлгә кертҥ һәм гражданнар кҥмелгән 

урыннарны булдыру буенча чаралар гамәлгә ашырылачак. 

 

3. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

 

Программаны финанслау кҥләме-261,1 мең сум., 

Программаны ҥтәҥ Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә 

финанслауның тӛрле чыганаклары хисабына тормышка ашырыла.  

Программаны финанслау кҥләме фаразланган характерда һәм тиешле елга бюджет 

проектын формалаштырганда билгеләнгән тәртиптә ел саен тӛгәлләштерелергә тиеш. 

 

 

Программаны финанслау структурасы 
 

мең сум. 
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Финанслау 

чыганаклары 

 

Нибары 2017-2020 елларга план буенча сумма 

 
2017 ел. 2018 ел. 2019 ел. 2020 ел. 

 

2021 ел. 

Җирле бюджет 193,9 73,9 38,8 64,8 44,8 

 

38,8 

Республика 

бюджеты 
- - - - - 

 

Бюджеттан тыш 

чаралар 
- - - - - 

 

Ит: 261,1 73,9 38,8 64,8 44,8 
 

38,8 

             

4. Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

Программаны тормышка ашыру белән идарә итҥ муниципаль программаның 

заказчысы - Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Программаның заказчысы программаны тормышка ашыру ӛчен җаваплы, 

Программа чараларын гамәлгә ашыру вакытын һәм аларны финанслау кҥләмен 

аныклый. 

Программа чаралары, аукционнар ҥткәрҥ нигезендә, гамәлдәге законнарда каралган 

тәртиптә сайлап алынган программаның заказчысы һәм тӛрле милек формасындагы 

оешмалар арасында муниципаль контрактлар тӛзҥ юлы белән тормышка ашырыла.  

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Алабуга муниципаль районы 

Иске Кҥклек авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла. 

Программаны тормышка ашыру турында хисап мәгълҥматларын авыл җирлеге 

башкарма комитеты тарафыннан хисап чорыннан соң килҥче айның 25 числосына кадәр 

Алабуга муниципаль районы Башкарма комитетына һәм Алабуга муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасына тапшырыла. 

 

5. Муниципаль программа чараларының нәтиҗәлелеген бәяләү 
 

Программаны тормышка ашырудан социаль-икътисадый нәтиҗә җирләҥ 

урыннарын карап тоту, территорияләрне санитар карап тоту, җирләҥ урыннарының 

экологик куркынычсызлыгын, зиратлар территорияләрендә коры-чыдам, усал һәм 

авария хәлендәге агачлар санын киметҥдә чагыла. 

Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә муниципаль берәмлек территориясендә 

җирләҥ урыннарын тӛзекләндерҥ кӛтелә. 

Билгеләнгән чараларны ҥтәҥ гражданнарның зиратларны карап тоту дәрәҗәсе 

белән канәгать булуын арттырырга мӛмкинлек бирәчәк. 



Муниципаль программа буенча №1 кушымта 

урнашкан җирләҥ урыннарын карап тоту 

Иске Кҥклек авыл җирлеге территориясе 

Алабуга муниципаль районы  

Татарстан Республикасының 2017-2021 елларга социаль-

икътисадый ҥсеше фаразлары 

 

Программаның максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләҥ индикаторлары һәм программа чаралары буенча финанслау 

 
Исем   

тӛп  

чара 

Башкаруч

ы 

Тӛп 

чараларны 

ҥтәҥ 

сроклары 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләҥ 

индикаторла

ры, берәмлек 

ҥлчәҥ 

Индикаторларның әһәмияте Бюджет хисабына финанслау  

 (мең сум).) 
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Максат: -кҥмҥ урыннарының тәртибен һәм бӛтенлеген тәэмин итҥгә, йола гамәлләрен тормышка ашыру ӛчен уңайлы шартлар булдыруга һәм барлык санитар-экологик чараларны ҥтәҥгә юнәлтелгән 

конкрет чараларны тормышка ашыру; 

Бурыч: - тирә-як территорияләрен тӛзекләндерҥ 

Ҥлән чабу Ык 2017-2021       26,8  6,0 6,0  

Авария хәлендәге агачларны кисҥ 

һәм коймаларны ремонтлау 

Ык 2017-2021        22,5 38,8   

Зиратта тӛзекләндерҥ эшләре 

(буяу) 

Ык 2017-2021       38,7     

Инвентарь алу Ык 2017-2021       8,4 10,4 20,0   

Бурыч: - якын-тирә территорияләрне карап тоту (керҥ юллары, керҥ тӛркемнәре, коймалар, аллеялар, эскәмияләр); 

Зиратны профнастил белән 

әйләндереп алу 

Ык 2017-2021           38,8 

Вак таш җәю Ык 2017-2021          38,8  

Максат: Җирләҥ урыннарының экологик куркынычсызлыгын кҥтәрҥ 

Бурыч: - чҥп җыючылар һәм контейнер тӛркемнәре тӛзҥ 

Зират территориясеннән чҥп 

җыю һәм чыгару (ӛмәләр ҥткәрҥ) 

Ык 2017-2021 шт 2 2 2 2 2 - - - - - 

Максат: - җирләҥ урыннарын инвентаризацияләҥне тормышка ашыру 

Бурыч: - электрон паспортлаштыру кертҥ. 

Зиратларның техник 

инвентаризациясен ҥткәрҥ һәм 

техник паспортларын әзерләҥ 

Ык 2017-2021 туклану.       5,9    

ИТ         73,9 38,8 64,8 44,8 38,8 

 

 


