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Түбән Кама шәһәренең муниципаль программаларын  

эшләү һәм тормышка ашыру ТӘРТИБЕ 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
          1.1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә Түбән Кама 
шәһәренең муниципаль программаларын (алга таба – муниципаль программалар) 
эшләү һәм тормышка ашыру кагыйдәләрен билгели. 

1.2. Әлеге Тәртип максатларында түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла: 
1) муниципаль программа - җирле үзидарә органнары тарафыннан                           

билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый 
үсеш максатларына һәм бурычларына ирешү максатларында гамәлгә ашырыла              
торган чаралар һәм инструментларының бурычлары, сроклары һәм ресурслары 
буенча үзара бәйле комплекстан гыйбарәт муниципаль стратегик планлаштыру 
документы; 

2) муниципаль программаның ярдәмче программасы (алга таба – ярдәмче 
программа) - муниципаль программа кысаларында конкрет бурычларны хәл итү 
максатларында җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 
чаралар һәм инструментларның сроклары һәм ресурслары буенча үзара бәйләнгән 
комплекс; 

3) муниципаль программаны тормышка ашыру өлкәсе –проблемаларын һәм 
(яки) бурычларын хәл итүгә тиешле муниципаль программа юнәлдерелгән социаль-
икътисадый үсеш өлкәсе; 

4) максат  –  муниципаль  программаны  гамәлгә  ашыру  чорында 
планлаштырыла торган муниципаль программа чараларын гамәлгә ашыру юлы 
белән муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсешенең ахыргы нәтиҗәсе; 

5) бурыч – муниципаль программаны гамәлгә ашыру максатына 
(максатларына) ирешүгә юнәлдерелгән үзара бәйле чаралар җыелмасы; 

6) төп чара – муниципаль программа (ярдәмче программа) бурычларын хәл 
итүгә юнәлдерелгән үзара бәйле гамәлләр җыелмасы; 

7) чара – төп чара составында муниципаль программа (ярдәмче программа) 
бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән үзара бәйле гамәлләр җыелмасы; 

8) максатлы күрсәткеч (индикатор) - максатка ирешүнең яки бурычны хәл 
итүнең сан ягыннан чагылдырылган характеристикасы; 

9) ахыргы нәтиҗә – муниципаль программаны (ярдәмче программаны) гамәлгә 
ашырудан уңай нәтиҗәне чагылдыра торган муниципаль берәмлекнең                            
социаль-икътисадый үсеше өлкәсендәге сан һәм (яки) сыйфат күрсәткечләре белән 
характерлана торган торышы (торышын үзгәртүе); 



10) турыдан-туры нәтиҗә - муниципаль программаның (ярдәмче программа-
ның) гамәлгә ашырыла торган чаралары нәтиҗәсе; 

11) муниципаль программаның координаторы (алга таба – координатор) - 
Башкарма комитет җитәкчесе, яисә тиешле юнәлеш буенча муниципаль программа-
ның максатларына һәм бурычларына (ахыргы нәтиҗәләргә) ирешү өчен җавап 
бирүче, муниципаль программаны эшләүне, килештерүне һәм гамәлгә ашыруны ое-
штыручы, муниципаль программаның координаторы буларак билгеләнгән башка 
вәкаләтле зат; 

12) муниципаль программаның (ярдәмче программаның) җаваплы башка-
ручысы (алга таба - җаваплы башкаручы) –  муниципаль программаны (ярдәмче 
программаны) эшләү һәм гамәлгә ашыру, муниципаль программаның (ярдәмче про-
грамманың) максатларына һәм бурычларына (ахыргы нәтиҗәләргә) ирешү, шулай 
ук ул гамәлгә ашыра торган чараларның турыдан-туры нәтиҗәләре өчен җаваплы 
муниципаль программаның (ярдәмче программаның)  җаваплы башкаручысы була-
рак, муниципаль программада билгеләнгән һәм күрсәтелгән  Түбән Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетының структур бүлекчәсе; 

13) муниципаль программаны (ярдәмче программаны) гамәлгә ашыруда 
катнашучы (алга таба – гамәлгә ашыруда катнашучы) – муниципаль программа 
(ярдәмче программа) чараларын эшләүдә һәм тормышка ашыруда катнашучы, әлеге 
чараларның турыдан-туры нәтиҗәләренә ирешү өчен җавап бирә торган муниципаль 
программаны (ярдәмче программаны) гамәлгә ашыруда катнашучы итеп бил-
геләнгән Башкарма комитетның структур бүлекчәсе; 

14) муниципаль программада (ярдәмче программада) катнашучылар - җаваплы 
башкаручылар, гамәлгә ашыруда катнашучы, җирлекләрнең җирле үзидарә орган-
нары, муниципаль һәм башка оешмалар, шулай ук муниципаль программа (ярдәмче 
программа) чараларын тормышка ашыруда катнашучы физик затлар; 

15) муниципаль программаның (ярдәмче программаның) нәтиҗәлелеге - план-
лаштырылган нәтиҗәләргә ирешү дәрәҗәсе; 

16) муниципаль программаның (ярдәмче программаның) эффективлыгы – 
ирешелгән нәтиҗәләрнең аларны ирешүгә тоткан ресурсларга карата нисбәте; 

17) муниципаль программаның төп параметрлары – муниципаль программаны 
(ярдәмче программаны) тормышка ашыруның максатлары, бурычлары, төп чарала-
ры, ахыргы нәтиҗәләре, төп чараларны гамәлгә ашыруның турыдан-туры 
нәтиҗәләре, аларга ирешү сроклары, ярдәмче программалар, төп чаралар һәм чара-
лардан чыгып ресурслар күләме; 

18) риск факторлары – муниципаль программада катнашучыларга бәйле бул-
маган һәм муниципаль программаның төп параметрларына тискәре йогынты ясаучы 
мөмкин булган хәлләр, вакыйгалар, процесслар. 

1.3. Муниципаль программа ярдәмче программалардан торырга мөмкин. 
Муниципаль программаны ярдәмче программага бүлү муниципаль программа 

кысаларында хәл ителгән бурычларның масштаблылыгыннан һәм катлаулылыгын-
нан чыгып гамәлгә ашырыла. Ярдәмче программа муниципаль программаның бер 
яки берничә бурычларын хәл итүгә юнәлдерелергә тиеш. 



Ярдәмче программа муниципаль программаның аерылгысыз өлеше булып          
тора, мөстәкыйль документ буларак формалашмый һәм муниципаль программа 
белән идарә итү механизмы буларак кулланыла. 
           1.4. Бер муниципаль программа чаралары башка муниципаль программага 
кертелә алмый. 
           1.5. Муниципаль программа ведомство карамагындагы учреждение, оешма 
яки Башкарма комитетның структур бүлекчәсе, программаны эшләү өчен тәкъдим 
ителә торган җайга салынырга тиешле мәсьәләләр аларның вәкаләтләренә кергән 
башка җирле үзидарә органнары тарафыннан эшләнә. Муниципаль программа             
билгеле бер чорга – өч елдан алты елга кадәр эшләнә. 
          1.6. Муниципаль программаның максатлы күрсәткечләре (индикаторлары) 
муниципаль программаларның (ярдәмче программаларның) җаваплы 
башкаручылары һәм гамәлгә ашыруда катнашучы булган Башкарма комитетның 
структур бүлекчәләре җитәкчеләренең һөнәри хемәт эшчәнлегенең нәтиҗәлелек 
күрсәткечләре буларак кулланыла. 
          1.7. Муниципаль программаларны эшләү буенча методик җитәкчелекне Түбән 
Кама муниципаль районы Башкарма комитетының икътисади прогнозлау, транспорт 
һәм элемтә бүлеге гамәлгә ашыра.  

Муниципаль программалар структурасында методик җитәкчелекне, Түбән 
Кама муниципаль районы бюджетын формалаштыру буенча эшне 
координацияләүне «Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлегенең 
бюджет һәм финанслар департаменты» муниципаль казна учреждениесе гамәлгә 
ашыра. 

 
2. Муниципаль программаларга карата таләпләр 

2.1. Муниципаль программалар җирле үзидарә органнары вәкаләтләре, 
муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсеше стратегиясендә һәм (яки) 
муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый үсеш программасында билгеләнгән 
өстенлекләр нигезендә, тиешле эшчәнлек өлкәсендә программа документлары 
нигезләмәләре, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка 
хокукый актлары нигезендә эшләнә. 

2.2. Башкарма комитетның чыгым йөкләмәләре өлешендә муниципаль 
программаны ресурслар белән тәэмин итү күләме чираттагы финанс елына һәм план 
чорына муниципаль район бюджетында, озак сроклы бюджет стратегиясендә - план 
чорыннан тыш каралган акчалар күләменә туры килергә тиеш. 

2.3. Муниципаль программаларның максатлы күрсәткечләре (индикаторлары) 
составына мәҗбүри рәвештә кертелә: 
          1) күрсәтелгән Россия Федерациясе хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
хокукый актлары нигезендә кабул ителә торган, Россия Федерациясенең һәм 
Татарстан Республикасының хокукый актлары белән билгеләнгән җирле үзидарә 
органнары эшчәнлегенең эффективлыгын бәяләү күрсәткечләре; 
          2) муниципаль күзәтү өчен каралган тиешле эшчәнлек өлкәсендә гамәлгә 
ашырыла торган дәүләт программаларының максатлы күрсәткечләре 
(индикаторлары). 

2.4. Муниципаль программа түбәндәге өлешләрдән тора: 



2.4.1. Билгеләнгән форма буенча муниципаль программа паспорты. 
2.4.2. Түбәндәге бүлекләрдән торган текстлы өлеше: 
1) эшчәнлек өлкәсе характеристикасы; 
2) эшчәнлек өлкәсендә өстенлекләр, максатлар һәм бурычлар; 
3) максатлы күрсәткечләр (индикаторлар); 
4) гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары; 
5) төп чаралар; 
6) муниципаль җайга салу чаралары; 
7) муниципаль биремнәрнең җыелма күрсәткечләрен фаразлау; 
8) дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм гражданнар 

белән үзара хезмәттәшлек; 
9) ресурслар белән тәэмин итү; 
10) куркынычлар һәм куркынычлар белән идарә итү чаралары; 
11) ахыргы нәтиҗәләр һәм эффективлыкны бәяләү. 
2.5. Муниципаль программа составында ярдәмче программалар формалашкан 

очракта эшләнә: 
1) ярдәмче программалар буенча параметрларны детальләштереп, муниципаль 

программа паспорты; 
2) һәр ярдәмче программа өчен: 
а) ярдәмче программа паспорты - программа паспорты өчен билгеләнгән фор-

ма буенча; 
б) һәр бүлек буенча текстлы өлеше; 
3) ярдәмче программалар буенча параметрларны детальләштерү белән бердәм 

кушымталар. 
Ярдәмче программаларны муниципаль программада урнаштыруның эзлекле-

леге, шулай ук муниципаль программа паспортының, ярдәмче программалар буенча 
муниципаль программа кушымталарының параметрларын детальләштерү эзлеклеле-
ге муниципаль программалар исемлегендә күрсәтелгән ярдәмче программалар               
эзлеклелегенә туры килергә тиеш. 

3. Муниципаль программаларны эшләү, килештерү һәм раслау, муниципаль 
программаларга үзгәрешләр кертү тәртибе 

3.1. Муниципаль программалар, муниципаль программаларга үзгәрешләр 
Башкарма комитетның хокукый акты белән раслана. 

3.2. Муниципаль программа проектын эшләү һәм килештерү, муниципаль про-
граммага үзгәрешләр кертү, муниципаль программаны эшләү һәм килештерү про-
цессында җаваплы башкаручылар һәм гамәлгә ашыруда катнашучылар эшчәнлеген 
координацияләү, муниципаль программаларга үзгәрешләр кертүне координаци-
яләүче оештыра. 

Муниципаль программа проектын эшләүне, муниципаль программага үзгәре-
шләрне җаваплы башкаручылар белән берлектә гамәлгә ашыруда катнашучылар 
тормышка ашыралар. 
          3.3. Муниципаль программа проекты, муниципаль программага үзгәрешләр 
муниципаль программаның (ярдәмче программаны) төп башкаручылары, гамәлгә 
ашыруда катнашучылар, Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 



җитәкчесенең тиешле юнәлеш буенча урынбасары, Түбән Кама муниципаль районы 
Башкарма комитетының икътисади фаразлау, транспорт һәм элемтә бүлеге һәм 
«Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлегенең бюджет һәм финанслар 
департаменты» муниципаль казна учреждениесе белән килештерелергә тиеш. 
          3.4. Чираттагы финанс елыннан башлап финанслауга тәкъдим ителә торган 
муниципаль программаларны раслау турындагы боеру актлары проектлары, шулай 
ук элегрәк расланган муниципаль программаларга үзгәрешләр финанс-икътисадый 
экспертиза үткәрү өчен агымдагы финанс елының 15 октябреннән дә соңга 
калмыйча Контроль-хисап палатасына бирелергә тиеш. 

Муниципаль программалар муниципаль берәмлек бюджеты турындагы 
карарга, муниципаль берәмлек бюджетына үзгәрешләр кертү турындагы карарга үз 
көченә кергәннән соң ике айдан да соңга калмыйча туры китерелергә тиеш. 

3.5. Муниципаль программалар Түбән Кама муниципаль районының рәсми 
сайтында урнаштырылырга тиеш. 
 

4. Муниципаль программаларны финанс белән тәэмин итү 
4.1. Муниципаль программаларны финанс белән тәэмин итү Түбән Кама 

шәһәре бюджеты акчалары хисабына, шулай ук Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы законнарына туры китереп, өстәмә чыганаклардан җәлеп ителгән             
акчалар хисабына гамәлгә ашырыла. 

4.2. Муниципаль программаларны финанс белән тәэмин итү муниципаль              
районның чыгым йөкләмәләре өлешендә муниципаль район бюджетының бюджет  
ассигнованиеләре, шул исәптән Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
бюджет системасы бюджетларыннан бюджетара трансфертлар һәм Россия Федера-
циясе бюджет законнары нигезендә башка керемнәр исәбенә гамәлгә ашырыла. 

4.3. Муниципаль программалар проектларын формалаштырганда, муниципаль 
районның чыгым йөкләмәләрен үтәүгә муниципаль район бюджеты акчалары 
күләме билгеләнә: 

1) чираттагы елга һәм план чорына муниципаль берәмлек бюджеты турында 
карар нигезендә - план чоры чикләрендә (чираттагы финанс елыннан соң килә             
торган ике ел); 

2) озак сроклы бюджет стратегиясе нигезендә – план чоры чикләреннән тыш 
(чираттагы финанс елыннан соң килә торган ике ел). 

4.4. Муниципаль программада муниципаль район бюджеты акчалары күләме 
муниципаль программа буенча тулаем, муниципаль программаны гамәлгә ашыру 
еллары буенча ярдәмче программалар һәм төп чараларны бүлү белән күрсәтелә. 

Муниципаль программада игълан ителгән бюджет финанславы күләме            
муниципаль район бюджеты турындагы карар белән расланган акча күләменә туры 
килмәгән очракта, муниципаль программага үзгәрешләр кертү гамәлгә ашырыла. 

4.5.  Түбән Кама муниципаль районы бюджетыннан муниципаль программаны 
эшләү һәм раслау вакытында муниципаль район бюджетында чагылдырылмаган 
муниципаль программа чараларын тормышка ашыру өчен акча җәлеп итү планнары 
булган очракта, муниципаль программада муниципаль программаны тормышка 
ашыру кысаларында файдалану күздә тотыла торган Түбән Кама муниципаль райо-



ны Башкарма комитетының бюджет чараларын фаразланган (белешмә) бәяләү ту-
рындагы мәгълүматлар чагылдырылырга тиеш. 

 
5. Муниципаль программаны тормышка ашыру белән идарә итү 

5.1. Муниципаль  программаны  тормышка  ашыру  белән  идарә  итүне коор-
динатор башкара. Муниципаль программаны тормышка ашыруны җаваплы башка-
ручы гамәлгә ашыруда катнашучылар белән берлектә башкара. 

5.2. Муниципаль программаны тормышка ашыру муниципаль программаны 
тормышка ашыру чаралары планы (алга таба – чаралар планы) нигезендә гамәлгә 
ашырыла. 

Чаралар планын эшләүне муниципаль программа координаторы оештыра.  
Чаралар планы чираттагы елга эшләнә һәм, җаваплы башкаручыларны, чараны 

башкару срокларын, көтелгән турыдан-туры нәтиҗәләрне күрсәтеп, муниципаль 
программа чаралары исемлеген үз эченә ала. 

5.3. Муниципаль программаны тормышка ашыру барышында координатор, 
муниципаль программаның җаваплы башкаручылары һәм гамәлгә ашыруда 
катнашучылар белән килешенеп, чаралар планына үзгәрешләр кертү турында карар-
лар кабул итәргә хокуклы. 

Күрсәтелгән карарлар планлаштырылган үзгәрешләр Башкарма комитетның 
хокукый акты белән расланган муниципаль программаның төп параметрларына 
йогынты ясамаган һәм муниципаль программаның максатчан индикаторларының 
(күрсәткечләренең) пландагы күрсәткечләрен начарайтуга, шулай ук муниципаль 
программаның төп чараларын үтәү срокларын арттыруга китермәгән очракта кабул 
ителә. 

 
6. Муниципаль программаларны тормышка ашыруны тикшереп тору 

6.1. Муниципаль программаларны тормышка ашыруны тикшереп тору муни-
ципаль программаларны тормышка ашыру турында еллык хисап төзү, шулай ук           
муниципаль программаларны тормышка ашыру нәтиҗәлелеген еллык бәяләү үткәрү 
нигезендә гамәлгә ашырыла. 

6.2. Муниципаль программаны тормышка ашыру турында еллык хисап төзүне 
координатор оештыра. Муниципаль программаны тормышка ашыру турында еллык 
хисап төзүне җаваплы башкаручы гамәлгә ашыруда катнашучы белән бергә башка-
ра. 

Координатор тарафыннан расланган муниципаль программаны тормышка 
ашыру турында еллык хисап Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты-
ның икътисади фаразлау, транспорт һәм элемтә бүлегенә һәм «Түбән Кама муници-
паль районы муниципаль берәмлегенең бюджет һәм финанслар департаменты»              
муниципаль казна учреждениесенә хисаптан соң килүче елның                                             
1 февраленә кадәр җибәрелә. 

6.3. Муниципаль программаны тормышка ашыру турында еллык хисап фор-
масы Башкарма комитетның муниципаль хокукый акты белән раслана. 

6.4. Еллык хисапка аналитик язма теркәлә, аның составында түбәндәге 
мәгълүматлар китерелә: 



1) муниципаль программаны тормышка ашыру барышына йогынты ясый тор-
ган факторлар; 

2) муниципаль программаны тормышка ашыру барышына йогынты ясаган 
факторларны анализлау; 

3) сәбәпләрне нигезләү (тиешле факторлар булганда): 
хисап чорында ирешелгән максатчан күрсәткечләр кыйммәтенең (индикатор-

ларның) пландагы күрсәткечләрдән (зураю яки кечерәю ягына) тайпылышлары, 
шулай ук бу уңайдан алдагы чорга пландагы күрсәткечләрнең кыйммәте үзгәрүе; 

бер максатчан күрсәткечләрне (индикаторларны) башкарып бетермәү башка-
ларны арттырып үтәү белән бергә; 

хисап елында муниципаль программа чараларын үтәмәү яки тулы күләмдә 
үтәмәү яисә планлаштырылган срокларны бозып үтәү; 

хисап елында муниципаль программаны тормышка ашыруга бюджет ассигно-
ваниеләрен экономияләү; 

хисап елында муниципаль программа чаралары арасында бюджет ассигнова-
ниеләрен яңадан бүлү; 

4) муниципаль программаны алга таба тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр 
һәм аларны нигезләү (муниципаль программаны тормышка ашыруның план дина-
микасыннан яки муниципаль программаның төп параметрларына тискәре йогынты 
ясый торган риск факторларының йогынтысыннан тайпылган очракта). 

6.5. Муниципаль программаларны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген 
бәяләү Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль 
хокукый акты белән расланган Методика нигезендә муниципаль программаларны 
тормышка ашыру турында еллык хисап нигезендә үткәрелә. 

6.6. Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының икътисади                  
фаразлау, транспорт һәм элемтә бүлеге: 

1) муниципаль программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен карый; 
2) муниципаль программаны (ярдәмче программаны) тормышка ашыруның 

нәтиҗәлелегенә бәя бирә;  
3) муниципаль программаны (ярдәмче программаны) тормышка ашыруның 

нәтиҗәлелеге турында бәяләмә әзерли;  
4) муниципаль программаларны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләү 

нәтиҗәләре нигезендә муниципаль программаларның, аларның координаторлары-
ның, җаваплы башкаручыларның исемнәре, гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген 
бәяләүне үз эченә алган аларның рейтингын формалаштыра,  

6.7. Муниципаль программаны (ярдәмче программаны) тормышка ашыруның 
канәгатьләнмәслек нәтиҗәлелеге булганда карарлар кабул ителә: 

1) Чираттагы финанс елыннан башлап, муниципаль программаларда (ярдәмче 
программаларда), шул исәптән аларны тормышка ашыруны финанс ягыннан тәэмин 
итүгә бюджет ассигнованиеләре күләмнәре өлешендә үзгәрешләр турында; 

2) Чираттагы финанс елыннан муниципаль программаларны (ярдәмче про-
граммаларны) тормышка ашыруны вакытыннан алда туктату турында; 

3) муниципаль программаларны (ярдәмче программаларны) тормышка ашыру 
өчен җаваплы вазыйфаи затларга йогынты чараларын куллану турында. 



6.8. Муниципаль программаларны тормышка ашыру турында еллык хисап, 
муниципаль программаларның нәтиҗәлелеген бәяләү нәтиҗәләре Түбән Кама                
муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш. 

 
7. Муниципаль программаларның координаторлары, җаваплы башкаручылары,  

гамәлгә ашыруда катнашучылары вәкаләтләре 
7.1. Координатор вәкаләтләре: 
1) муниципаль программа эшләүне, аны килештерүне һәм билгеләнгән 

тәртиптә Түбән Кама шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенә карап тикшерүгә 
кертүне оештыра; 

2) муниципаль программаны тормышка ашыруны оештыра, муниципаль 
программаның җаваплы башкаручылары һәм гамәлгә ашыруда катнашучылары 
эшчәнлеген координацияли; 

3) муниципаль программага үзгәрешләр кертү турында норматив хокукый 
актлар проектларын эшләүне, аларны килештерүне һәм билгеләнгән тәртиптә Түбән 
Кама шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенә карап тикшерүгә кертүне тәэмин итә; 

4) муниципаль программаны эшләүне, килештерүне тәэмин итә һәм тормышка 
ашыру планын раслый; 

5) муниципаль программаны тормышка ашыру мониторингын гамәлгә ашыра, 
муниципаль программаны тормышка ашыру турында еллык хисап төзүне оештыра; 

6) Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында муниципаль 
программаны, муниципаль программаны тормышка ашыру турында еллык хисапны 
урнаштыруны тәэмин итә.; 

7) сорау буенча муниципаль программаны тормышка ашыруның барышы ту-
рында мәгълүмат бирә; 

8) муниципаль программаның максатларына һәм бурычларына ирешү өчен 
җаваплы. 

7.2. Җаваплы башкаручы вәкаләтләре: 
1) муниципаль программа (ярдәмче программа), муниципаль программага 

(ярдәмче программасына) үзгәрешләр, муниципаль программаны (ярдәмче                   
программаны) тормышка ашыру планын эшли, муниципаль программаны (ярдәмче 
программаны) тормышка ашыру турында еллык хисап төзи; 

2) муниципаль программаны (ярдәмче программаны) гамәлгә ашыруда кат-
нашучылар белән хезмәттәшлек итә; 

3) муниципаль программаны (ярдәмче программаны) тормышка ашыра; 
4) муниципаль программа (ярдәмче программа) проектын, муниципаль про-

граммага (ярдәмче программага) үзгәрешләрне килештерә; 
5) координатор кушуы буенча муниципаль программаны (ярдәмче программа-

ны) тормышка ашыру барышы турында мәгълүмат бирә; 
6) аларга карата җаваплы башкаручы булган муниципаль программаны 

(ярдәмче программаны) тормышка ашыру, муниципаль программаның (ярдәмче 
программаның) максатчан күрсәткечләренә (индикаторларына) һәм муниципаль 
программа (ярдәмче программа) чараларының турыдан-туры нәтиҗәләренә ирешү 
өчен җаваплы. 

7.3. Гамәлгә ашыруда катнашучы вәкаләтләре: 



1) муниципаль программага (ярдәмче программага) кертү өчен тәкъдимнәр, 
муниципаль программаны (ярдәмче программаны) тормышка ашыру планын эшли, 
муниципаль программага (ярдәмче программага) үзгәрешләр кертү буенча 
тәкъдимнәр эшли; 

2) муниципаль программаны (ярдәмче программаларны) тормышка ашыру ту-
рында квартал саен һәм еллык хисаплар составына кертү өчен, аларга карата җава-
плы башкаручы булган чараларны тормышка ашыру турында мәгълүмат әзерли; 

3) аларга карата җаваплы башкаручы булган муниципаль программа (ярдәмче 
программа) чараларын тормышка ашыруны гамәлгә ашыра; 

4) муниципаль программаның (ярдәмче программаның) җаваплы башка-
ручысы белән хезмәттәшлек итә; 

5) аларга карата җаваплы башкаручы булган чаралар өлешендә муниципаль 
программа (ярдәмче программа) проектын, муниципаль программага (ярдәмче 
программага) үзгәрешләрне килештерә; 

6) координатор кушуы буенча, аларга карата җаваплы башкаручы булган ча-
ралар өлешендә муниципаль программаны (ярдәмче программаны) тормышка ашы-
руның барышы турында мәгълүмат бирә; 

7) аларга карата җаваплы башкаручы булган  муниципаль программаны 
(ярдәмче программаларны) тормышка ашыру, муниципаль программа (ярдәмче 
программа) чараларының турыдан-туры нәтиҗәләренә ирешү өчен җаваплы. 



Татарстан Республикасы Түбән Кама 
шәһәре башкарма комитетының 
2019 елның 26-нчы август 
194-нче номерлы карары белән расланган 
2-нче кушымта 

 
МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА 

ПАСПОРТЫ 
 

Программа исеме  

Программа эшләү өчен нигез 
(исеме, хокукый актның номеры 
һәм датасы) 

 

Программаның төп эшләүчеләре  

Программаны башкаручылар  
Программаның максаты  
Программаның бурычы  
Программаны тормышка ашыру 
сроклары һәм этаплары 

 

Программаны финанслау күләме 
һәм чыганаклары 

Финанслау 
чыганаклары 

Программаны тормышка 
ашыру еллары 

1 ел 2 ел n+1 ел Тормышка 
ашыру чо-
рында бар-

лыгы 
Муниципаль бюд-
жет 

    

Федераль  
бюджет 

    

Республика бюд-
жеты 

    

Башка чыганаклар     
Барлыгы     

Программаны тормышка ашы-
руның көтелгән нәтиҗәләре һәм 
нәтиҗәлелек күрсәткечләре 

 

Программаны тормышка ашы-
руны тикшереп торуны оештыру 
системасы 

 

 
  



Татарстан Республикасы Түбән Кама 
шәһәре башкарма комитетының 
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Татарстан Республикасы  
Түбән Кама шәһәре муниципаль программаларын тормышка ашыруның  

ХИСАП ФОРМАСЫ 
 

Эшчәнлекнең хокукый нигезләре Әлеге муниципаль программаны раслау ту-
рында муниципаль хокукый документ рекви-
зитлары. Шул ук юнәлештәге Федераль һәм 
региональ муниципаль программалар рекви-
зитлары. Әлеге муниципаль программаны 
эшләү буенча тәкъдимнәр яки методиканы үз 
эченә алган федераль яки республика 
дәрәҗәсендәге норматив-хокукый документ-
ның  булуы 

Программаның тасвирламасы  Программаны тормышка ашыруның максаты, 
бурычлары һәм сроклары. Шәһәрнең социаль-
икътисади үсешен чагылдыручы төп чаралар 

Нәтиҗәлелек күрсәткечләре Программада максатчан индикаторлар һәм 
нәтиҗәлелек күрсәткечләре булу. Программа-
да әлеге күрсәткечләрне исәпләү методикасы 
булу 

Муниципаль программаны финан-
слау 

 Планлаштырылган финанслау чыганаклары 
һәм күләмнәре 

Программаны тормышка ашыру 
нәтиҗәләре 

Бүлеп бирелгән һәм үзләштерелгән финанслау 
күләмен чагылдыру; әлеге чараларга 
юнәлдерелгән финанслау суммасын күрсәтеп,  
программада булган барлык башкарылган 
чараларны чагылдыру. Максатчан 
индикаторларны һәм нәтиҗәлелек 
күрсәткечләрен үтәү нәтиҗәсе. Чараның 
пландагы күрсәткечләреннән күрсәткечләрне 
кире кагу яисә үтәлмәү сәбәпләре 

 
 

 


