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ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

22 октябрь,  2019 ел        № 51 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Кече Салтык 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 

«2016-2020 елларга Кама Тамагы 

муниципаль районы Кече Салтык 

авыл җирлеге территориясендә 

төзекләндерү, энергетика 

нәтиҗәлелеген һәм юл 

куркынычсызлыгын арттыру» 

муниципаль программасын раслау 

турында» 2015 елның 16 ноябрендәге 16 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кече Салтык авыл 

җирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кече Салтык 

авыл җирлеге Башкарма комитетының «2016-2020 елларга Кама Тамагы 

муниципаль районы Кече Салтык авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, 

энергетика нәтиҗәлелеген һәм юл куркынычсызлыгын арттыру» муниципаль 

программасын раслау турында» 2015 елның 16 ноябрендәге 16 номерлы карарына 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1. Программа атамасында «2016 - 2020» санын «2016 – 2024» санына 

алмаштырырга. 

1.2. Программа паспортында: 



а) «Программаны гамәлгә ашыру сроклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«2016-2024 еллар программаны тормышка ашыру сроклары» 

б) «Программаны финанслау күләме һәм чыганаклары» юлында: 

беренче абзацта «2602,3» санын «6295,98» санына алмаштырырга; 

алтынчы абзацта «2020 ел - 530,0» санын «2020 ел - 872,59» санына 

алмаштырырга; 

җиденче – унынчы абзацлар белән тулыландырырга: 

«2021 ел-810,39 мең сум; 

2022 ел-830,19 мең сум; 

2023 ел-846,79 мең сум; 

2024 ел-863,72 мең сум»; 

в) 2 пунктның егерме беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2016-2024 еллар Программаны тормышка ашыру сроклары»; 

г) 4 пунктның беренче абзацында икенче җөмләне түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«2016-2024 елларда планлаштырылган чыгымнарның гомуми суммасы-

6295,98 мең сум». 

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Кече Салтык авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә. 

 

 

Җитәкче               А.Г. Җиһаншин 


