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Карарга үзгәрешләр кертү турында 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

Кама Тамагы авыл җирлеге Татарстан 

Республикасы муниципаль районы 2015 

елның 17 ноябрендәге 21 номерлы 

«муниципаль берәмлекне раслау 

турында" төзекләндерү, энергетиканы 

арттыру " программасы территориядә 

куркынычсызлык һәм нәтиҗәлелек Кама 

Тамагы муниципаль районы Олы Бортас 

авыл җирлеге муниципаль район 

башлыгы урынбасары"    

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас 

авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

         1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2015 елның 17 ноябрендәге 21 номерлы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «территориясендә 

төзекләндерү, энергетика нәтиҗәлелеген һәм юл куркынычсызлыгын арттыру" 

муниципаль программасын раслау турында" гы карарына кертергә "2016-2020 

елларга Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл җирлеге" муниципаль 

берәмлеге башлыгы урынбасары: 

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:: 

"Программаны тормышка ашыру 

сроклары 

2016-2024 еллар 

 

б) " программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары «юлында»   

 беренче абзацта «2519,5» санын «4432,9 " санына алмаштырырга»; 

 алтынчы абзацта «2020 ел - 549,8» санын «2020 ел - 594,9 " санына алмаштырырга»; 

 2021 ел-489,6 мең сум; 2022 ел -462,2 мең сум; 2023 ел -466,8 мең сум; 2024 ел -

449,7 мең сум »; 

 

в) 2 пунктның егерме беренче 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 -4432,9 мең 

сум». 

    2. Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы 

Бортас авыл җирлеге рәсми сайтында урнаштырырга. 

   3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Бортас авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарына (сәркәтибе) 

йөкләргә. 

 

 

Олы Бортас авыл җирлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе                                                                   Р. С. Сәгдиев 


