
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

КАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                              

2019 ел “22”октябрь                                                                                       №14 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Сөйки авыл җирлеге 

Башкарма комитетының «2016-2020 

елларга Кама Тамагы муниципаль районы 

Сөйки авыл җирлеге территориясендә 

төзекләндерү, энергетика нәтиҗәлелеген 

һәм юл куркынычсызлыгын арттыру» 

муниципаль программасын раслау 

турында» 2015 елның 12 ноябрендәге 20 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Сөйки авыл 

җирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Сөйки авыл 

җирлеге Башкарма комитетының «2016-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль 

районы Тәмте авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, энергетика 

нәтиҗәлелеген һәм юл куркынычсызлыгын арттыру» муниципаль программасын 

раслау турында» 2015 елның 12 ноябрендәге 20 номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

 

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

алмаштырырга. 

1.2. Программа паспортында: 

     

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы  муниципаль 
районынын 

Сойки  
авыл жирлеге  

  Башкарма комитеты 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

Камско-Устьинский  
муниципальный район 

Исполнительный  комитет 
Сюкеевского 

сельского поселения 

Кама Тамагы  районы, 

Сойки авылы 

тел.  8 (843) 77 36-3-38 

РТ Камско-Устьинский район  

с. Сюкеево ул. Колхозная дом 16а 

 Камско-Устьинский район, 

с. Сюкеево 

тел.  8 (843) 77 36-3-38 

РТ Камско-Устьинский район с. 

Сюкеево  ул. Колхозная дом 16а 



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

итәргә: 

 

«Программаны гамәлгә 

ашыру сроклары  

2016-2024 еллар» 

б)  “программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары юлында”: 

беренче абзацта «9249,1»  санын «17834,6» санына алмаштырырга; 

алтынчы абзацта «2020 ел – 1950,0» санын «2020 ел - 2320,3» санына 

алмаштырырга»; 

җиденче-унынчы абзацларны тулыландырырга: 

2021 ел-2075,5 мең сум; 2022 ел -2026,2 мең сум; 2023 ел-2046,5 мең сум; 2024 ел -

2067,0 мең сум.»; 

в)икенче пунктның егерменче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2016-2024 еллар программасын тормышка ашыру сроклары»; 

г) 4 пунктның беренче абзацында икенче тәкъдимне түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«2016-2024 елларда планлаштырылган чыгымнарның гомуми суммасы-

17834,6 мең сум» 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Сөйки авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарына 

(сәркатибенә) йөкләргә. 

 

 

        Җитәкче                                                                                        В.П. Никитин 


