
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                             КАРАР 

28 октябрь 2019 ел                                                                               №  43 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Уразлы авыл җирлеге территориясендә  

2020-2024 елларга «Төзекләндерү,  

энергетиканы арттыру,нәтиҗәлелек һәм  

юл куркынычсызлыгы» муниципаль  

программасын   раслау турында  

 

         Федераль закон нигезендә 06. 10. 2003 ел № 131-ФЗ  номерлы «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында», 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Уразлы авыл 

җирлеге Советы карары белән расланган Торак фондын, Торак фондын, Тышкы 

төзекләндерү һәм карап тоту кагыйдәләре»,» Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Уразлы авыл җирлеге Советы карары белән 

расланган "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы 

авыл җирлеге Советы һәм" энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

арттыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр 

кертү хакында " 2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы Федераль закон", 

"энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында"Федераль 

законны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән Россия Федерациясендә энергияне сак 

тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чаралары планы, «Россия 

Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 8 

ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон, «Юл хәрәкәте иминлеге турында” 

1995 елның 10 декабрендәге 196-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия 

Федерациясендә юл хәрәкәте иминлеге турында “» 
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КАРАР БИРӘ: 

      1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2020 – 2024 елларга 

Уразлы авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, энергетика нәтиҗәлелеген, 

юл куркынычсызлыгын арттыру "муниципаль максатчан программасын раслау 

турында"  

      2. Программаны 2020 елдан башлап финанслауны тиешле финанс елына 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

муниципаль бюджетында каралган акчалар чикләрендә гамәлгә ашыру» темасына 

киңәшмә узды. 

      3. Әлеге карар халыкка җиткерелергә тиеш. 

      4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Уразлы авыл җирлеге 

Башкарма комитеты  җитәкчесе  :                                                М. Г. Хәмидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль максатчан программа 

"2020-2024 елларга Кама Тамагы муниципаль районы      Уразлы авыл җирлеге 

территориясендә төзекләндерү,   энергетика нәтиҗәлелеген һәм юл 

куркынычсызлыгын арттыру” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципаль максатчан программаның паспорты 

" 2020-2024 елларга  Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

территориясендә төзекләндерү, энергетика нәтиҗәлелеген һәм юл 

куркынычсызлыгын арттыру" 

 Программаның 

исеме 

"Төзекләндерү, энергетиканы арттыру" 

нәтиҗәлелек һәм юл куркынычсызлыгы 

Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

территориясендә 2020-2024 елларга" 

(алга таба текстта-Программа) 

Программа 

эшләү өчен 

нигез 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында «2003 елның 6 сентябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон»;   23.11.2009 ел, № 261-ФЗ 

"энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру 

турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү хакында" 23.11.2009 ел, № 261-ФЗ 

Федераль закон, "Россия Федерациясендә энергияне сак тоту 

һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында"Федераль законны тормышка ашыруга 

юнәлдерелгән Россия Федерациясендә энергияне саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген арттыру чаралары планы, «юл 

хәрәкәте иминлеге турында" 10.12.1995 ел, № 196-ФЗ 

Федераль закон», «Россия Федерациясендә автомобиль 

юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында " 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы 

Федераль закон» 

Программаның 

җитәкчесе 

Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

Программаның 

төп эшләүчесе 

Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

Программаның 

максатлары 

»Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

территориясендә комплекслы төзекләндерү системасын 

камилләштерү, тәртипне, архитектура-сәнгати бизәлешне 

һәм санитар халәтне саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру 

" темасына семинар-киңәшмә узды. Бистә халкының 

эшчәнлеге һәм ял итү өчен уңайлы шартлар тудыру. 

Урамнарны яктыртуны төзекләндерү һәм торгызу, 

урамнарны яктырту приборлары белән электр энергиясен 

куллануны киметү; урамнарны яктырту приборлары белән 

тәэмин итү; мемориалны карап тоту, гражданнарның яшәү 

шартларын яхшырту; урамнарны яктыртуны норматив һәм 



югары нәтиҗәле халәткә китерү, урам утлары челтәрләренең 

ышанычлылыгын һәм озак яшәүләрен арттыру, бистәне 

яктыртуның эстетик төрен булдыру, юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгын кисәтү, юл хәрәкәтендә 

катнашучыларны кисәтү, юл-транспорт травматизмын 

булдырмау.; 

Төзекләндерү объектларын паспортлаштыруны тәэмин итү. 

Программаның 

бурычлары 

- территорияләрне карап тотуның бердәм тәртибен билгеләү; 

- физик һәм юридик затларның территорияләрен 

төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыруга җәлеп 

итү һәм чисталык һәм тәртип саклау өчен аларның 

җаваплылыгын арттыру;;  

- территорияләрне куллануга, саклауга һәм төзекләндерүгә 

контрольне көчәйтү;,  

авыл җирлегенең урам яктырту торышын яхшырту; 

 арттырырга ышанычлылыгын һәм долговечность эш 

челтәрләре; 

электр энергиясен экономияләү һәм эксплуатация 

чыгымнарын киметү хисабына бюджет чыгымнарын киметү; 

гражданнарның яшәү шартларын яхшырту;  

 

юл хәрәкәте иминлеген арттыру 

юл-транспорт куркынычсызлыгын арттыру авыл җирлеге 

юлларында балалар травматизмын кисәтү; 

автомобиль юлларында чокырларны һәм башка дефектларны 

бетерү юлы белән урам-юл челтәрендә куркынычсыз хәрәкәт 

шартларын тәэмин итү, авыл җирлеген төзекләндерү 

дәрәҗәсен күтәрү;  

район территориясендә төзекләндерү объектының тулы 

паспортизациясен үткәрү 

 

Программаны 

тормышка 

ашыру 

сроклары 

 

- 2020 - 2024 еллар 

 

Программаның 

төп чаралар 

исемлеге 

Автомобиль юлларын һәм инженерлык корылмаларын карап 

тоту. Юлларны, кюветларны, җәяүлеләр юлларын, 

күперләрне, тротуарларны төзекләндерү. 

Торак пунктларның урамнарын яктырту; 

Җирлектәге торак пунктларны яшелләндерү, яшел 

үсентеләрне карау, агачлар һәм куакларны кисү, агарту, яшел 

үсентеләр утырту, палисадникларда, чәчәкләр утырту, 

чәчәкләр утырту; 



Күмү урыннарын оештыру һәм карап тоту; 

Санкцияләнмәгән чүплекләрне бетерү, территорияне чүп-

чардан чистарту, пычрактан чистарту, урамнарны кардан 

чистарту, чүп-чар чыгару; 

Янгын сулыкларына керү юлларын төзекләндерү; 

Халык күпләп ял итә торган урыннарны төзекләндерү; 

Ишегалды территорияләрен төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү; 

торак йортларга керү юлларын һәм юлларын яхшырту; 

Бөек Ватан сугышында катнашучыларга куелган һәйкәлләрне 

һәм обелискларны, коймаларны төзекләндерү һәм 

төзекләндерү, балалар һәм спорт мәйданчыкларын 

төзекләндерү; 

- урамнарны яктырту, баннерларны бәйрәмчә бизәү өчен 

бизәү һәм иллюстрацияләр; 

Су белән тәэмин итү; 

Район торак пунктларында төзекләндерү объектларын 

паспортлаштыруны тәэмин иту. 

Программаның 

төп чараларын 

башкаручылар 

- Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге 

башкарма комитеты»; 

- предприятие һәм оешма җитәкчеләре (килешү буенча); 

- ТҖҮ рәисләре (килешү буенча). 

Программаның 

күләме һәм 

финанслау 

чыганаклары 

программаны гамәлгә ашыруга финанслауның гомуми 

күләме 2929,20 мең сум тәшкил итә, шул исәптән еллар 

буенча да: 

2020 ел-604,40 мең сум 

2021 ел-568,90 мең сум 

2022 ел-579,50 мең сум 

2023 ел-585,30 мең сум 

2024 ел-591,10 мең сум. 

Искәрмә: программаны финанслау күләме фаразланган 

характерга ия һәм тиешле дәрәҗәдәге бюджетларны 

формалаштыруны, шулай ук чараларны финанслашуга 

республика һәм район бюджетыннан акча бүлеп бирүне 

исәпкә алып, ел саен корректировкаланырга тиеш 

 

Программа 

үтәлешен 

контрольдә 

тотуны һәм 

идарә итүне 

оештыру 

системасы 

 

 - программа белән гомуми җитәкчелек итү һәм аны тормышка 

ашыру барышын программа җитәкчесе контрольдә тота. 

Программа җитәкчесе тарафыннан ел саен чираттагы 

календарь елга программаның беренчел чараларын ачыклау 

һәм киләсе елга чаралар исемлеген проектлау үткәрелә. 

Программаны тормышка ашыру барышын контрольдә тоту 

Программа чараларын башкаручыларның гамәлләренә ел саен 

мониторинг системасын үз эченә ала. 

 


