
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    КАРАР 

«15» ноябрь 2019 ел                                                                      №27 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Яңасала авыл җирлеге     башкарма 

комитетының       “2016-2020 елларга Кама Тамагы                                                                             

муниципаль районы Яңасала                                             

авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, 

энергетика                                       нәтиҗәлелеген 

һәм юл куркынычсызлыгын арттыру” муниципаль 

программасын раслау турында 2015 елның 17 

ноябрендәге 14 номерлы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала авыл 

җирлеге карарына узгәрешләр кертү турында 

 

        Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала авыл 

җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

  

1.«2016-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала авыл җирлеге 

территориясендә “төзекләндерү, энергетика нәтиҗәлелеген һәм юл 

куркынычсызлыгын арттыру” муниципаль программасын раслау турында 

2015 елның 17 ноябрендәге 14 номерлы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Яңасала авыл җирлеге башкарма комитеты карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

 

 

1.1. Программа атамасында «2016-2020 "санын" 2016-2024 " санына 
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 а) «программаны гамәлгә ашыру сроклары» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

"2016-2024 еллар программасын тормышка ашыру сроклары» 

б) " программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары «юлында» 

беренче абзацта «1552,6 "санын" 4307,7» санына алмаштырырга»;  

алтынчы абзацта «2020 ел – 475,3» санын «2020 ел – 547,2 " санына 

алмаштырырга»;  

2021 ел-553,1 мең сум; 2022 ел -560,3 мең сум; 2023 ел -565,9 мең сум; 

2024 ел -571,5 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 -4307,7 мең сум». 

 

1,2,3,4,5,6,7 пунктлары белән тулыландырырга. 

1. Проблемалар эчтәлеге һәм аны программа  методлары белән хәл 

итү кирәклеген нигезләү 

Әлеге Программа торак пунктларны төзекләндерү, яшелләндерү, санитар 

торышын һәм архитектура-сәнгати бизәлешен яхшырту буенча чараларны 

тормышка ашыру өчен төп булып тора, хәзерге авыл җирлеге системасы 

халык өчен тормыш өчен кирәкле булган күп кенә функцияләрне тәэмин 

итә торган үзара бәйле системалардан тора. Шундый подсистемаларның 

берсе булып аның урам яктыртуы тора. Кагыйдә буларак, яшәүчегә аның 

конкрет яшәү зонасы яшәү һәм куркынычсызлык өчен яхшы шартлар 

белән тәэмин ителүе мөһим. Энергия чыганакларына чыгымнарның 

өзлексез артуы урамнарны яктыртуны реконструкцияләү буенча нәтиҗәле 

чаралар үткәрү кирәклеген арттыра, бу урам утларын 

эксплуатацияләгәндә чыгымнарны шактый киметергә һәм энергияне сак 

тотуны экономияле-нәтиҗәле режимда тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. 

Энергияне сак тоту җиһазларын куллану шактый икътисади нәтиҗә 

бирәчәк.  

Урам челтәре транспорт инфраструктурасының мөһим өлеше булып тора. 

Урамнарны яктыртуны торгызу, шәһәрнең төп урамнарында һәм квартал 

эчендәге территорияләрендә яктырткычларны һәм тышкы яктырту 

линияләрен алыштыру юл хәрәкәте куркынычсызлыгын арттырырга 

мөмкинлек бирәчәк. 

Яктырту җиһазларын нәтиҗәле файдалану электр энергиясен 

экономияләү һәм эксплуатация чыгымнарын киметү хисабына бюджет 

чыгымнарын киметергә, челтәрләрнең ышанычлылыгын һәм озак сроклы 

эшләвен арттырырга, гражданнарның яшәү шартларын яхшыртырга 

мөмкинлек бирәчәк. 



Төзекләндерү һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру проблемаларын хәл 

итү өчен программа-максатчан якын килү кирәк, чөнки Кама Тамагы 

муниципаль районының Яңасала авыл җирлеген төзекләндерүнең 

комплекслы системасыннан башка бистәдә яшәүчеләрнең эшчәнлеге һәм 

ял итү өчен уңайлы шартлар тәэмин итүдә нинди дә булса әһәмиятле 

нәтиҗәләргә ирешеп булмый. Администрация һәм предприятиеләр, 

учреждениеләр, ТҖҮ рәисләре, халыкның бистәнең тормыш-көнкүрешен 

тәэмин итүче һәм төзекләндерү белән шөгыльләнүче гамәлләренең төгәл 

килешүе мөһим. Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл 

җирлеген төзекләндерү перспективаларын билгеләү акчаларны куелган 

бурычларны хәл итүгә юнәлдерүгә ирешергә мөмкинлек бирәчәк.  

Программаны финанс белән тәэмин итү Кама Тамагы муниципаль 

районының Яңасала авыл җирлеге бюджеты хисабына башкарыла». 

 

2. Программаның төп максатлары, бурычлары, тормышка ашыру 

сроклары. 

Программаның максатлары һәм бурычлары булып тора: 

- Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге 

территориясендә тәртипне, төзекләндерүне, архитектура-сәнгати 

бизәлешне һәм санитар халәтне саклау буенча чараларны тормышка 

ашыру;; 

- халыкның яшәү өчен уңайлы мохит формалаштыру; 

- ишегалды территорияләрен төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү, торак 

йортларга керү юлларын һәм алымнарын яхшырту.; 

- территорияләрне карап тотуның бердәм тәртибен билгеләү; 

- Күмү урыннарын карап тоту; 

- физик һәм юридик затларның территорияләрен төзекләндерү буенча 

чараларны тормышка ашыруга җәлеп итү һәм чисталык һәм тәртип 

саклау өчен аларның җаваплылыгын арттыру;;  

- ишегалды, квартал эчендәге юлларның транспорт-эксплуатация 

торышын норматив таләпләрне тәэмин итәргә мөмкинлек бирүче 

дәрәҗәгә кадәр торгызу һәм арттыру ; ; 

- кече архитектура формалары белән яңа хуҗалык, балалар, спорт 

мәйданчыкларын булдыру һәм аларны төзекләндерү. 

- урамнарны яктырту һәм төзекләндерү; 

- челтәрләрне һәм яктырту приборларын модернизацияләү хисабына 

электр энергиясен урамнарны яктырту приборлары белән куллануны 

киметү;; 

- урамнарны яктырту сыйфатын яхшырту; 

- гражданнарның яшәү шартларын һәм уңайлылыгын яхшырту;  

- урамнарны яктыртуны норматив һәм югары нәтиҗәле халәткә китерү; 

- урамнарны яктырту челтәрләренең ышанычлылыгын һәм озак вакытка 

чыдамлылыгын арттыру; 

- авыл җирлегенең эстетик яктыртылышы булдыру;; 

- юл хәрәкәте иминлеген арттыру;  



- авыл җирлеген төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү;  

- бистәнең криминоген хәленең кимүе. 

Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча куелган максатларга ирешүне 

тәэмин итүнең хокукый, оештыру, финанс һәм башка төрләрен булдыру, 

авыл җирлеге территориясендә юл-транспорт һәлакәтләрен шактый 

киметү юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча программаны 

тормышка ашыруның нигезе булырга тиеш. 

 Программаны тормышка ашыру вакыты – 2016-2024 еллар. 

3. Программа чаралары системасы  

Максатчан программа чараларына түбәндәгеләр керә: 

- территорияне чүп-чардан, пычрактан, кардан даими чистартып тору, 

чүп-чар чыгару, яшел үсентеләрне карау-үз эченә; 

- Тышкы төзекләндерү элементларын карап тоту; 

- каты көнкүреш калдыклары өчен яңа мәйданчыклар урнаштыру һәм 

булганнарын ремонтлау ;; 

- контейнерлар һәм бункерлар сатып алу; 

- Күмү урыннарын төзекләндерү турында; 

- муниципаль берәмлек территориясен яшелләндерү; 

- юлларны карап тоту һәм эксплуатацияләү; 

- энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү; 

 авыл җирлеге урамнарын яктыртуны энергия саклаучы яктырткычлар 

белән тәэмин итү.    

- автобус маршрутлары булган урамнар һәм урамнарда дежур яктырту 

оештыру планлаштырыла.  

- икенче дәрәҗә урамнарга яктырту урнаштыру,  

- электр щитларын ремонтлау,  

-ут баганаларын алыштыру һәм ремонтлау,  

- күп тарифлы счетчиклар кую. 

- балалар травматизмын кисәтү. 

- җирлекнең юл челтәрендә юл хәрәкәтен оештыруны камилләштерү. 

- программаны финанслау күләмен билгеләү һәм раслау;; 

- программаны тормышка ашыру буенча хисап әзерләү, мәгълүмати-

аналитик материаллар; 

- программа максатларын һәм бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән эшне 

халыкка җиткерүне оештыру, программаны тормышка ашыру барышы 

турында. 

 Программаны тормышка ашыру нәтиҗәсендә Кама Тамагы 

муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге территориясендә 

халыкның эш һәм ял итү өчен уңайлы шартлар тудырылачак. 

 Программаның нәтиҗәлелеге түбәндәге күрсәткечләр буенча 

бәяләнә: 

- төзекләндерү эшләренә муниципаль берәмлек халкын җәлеп итү 

проценты; 

- җирлек предприятиеләрен һәм оешмаларын төзекләндерү эшләренә 

җәлеп итү проценты; 



– җирлекне һәм инженерлык челтәрләре хуҗаларын төзекләндерүне 

тәэмин итүче предприятиеләрнең үзара хезмәттәшлеге дәрәҗәсе; 

- муниципаль берәмлекнең төзеклек дәрәҗәсе (авыл җирлегенең 

камилләштерелгән өслекле юллар, тышкы яктырту челтәрләре, яшел 

үсентеләр, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин 

ителеше). 

 4. Программа чараларын ресурслар белән тәэмин итү 

Программа чараларын финанслау муниципаль бюджет акчалары 

исәбеннән гамәлгә ашырыла. 2016-2024 елларда планлаштырылган 

чыгымнарның гомуми суммасы-4307,7 мең сум. 

 

 

5. Программаны тормышка ашыру механизмы 

Программа чараларын гамәлгә ашыру гамәлдәге законнар нигезендә 

программаның паспортында күрсәтелгән төп чараларны башкаручылар 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 - керемнәр һәм чыгымнар сметасын формалаштыру; 

 -югары органнар бюджетларыннан акча бүлеп бирүне килештерү; 

 -урамнарны яктырту челтәрләрен карап тоту, ремонтлау, төзү һәм 

реконструкцияләү буенча муниципаль заказларны үтәүче оешмаларны 

билгеләү өчен конкурслар үткәрү, контрактлар төзү һәм аларны 

тормышка ашыру;  

 - программаны гамәлгә ашыруны тәэмин итә торган норматив-хокукый 

актлар эшләү; 

 - программаны тормышка ашыруда катнашучы оешмалар эшчәнлеген 

координацияләү; 

 - 2016-2024 елларга Яңасала авыл җирлеге территориясендә урамнарны 

яктырту һәм энергияне сак тоту өлкәсендә озак сроклы максатчан 

программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту. 

Әлеге программаны тормышка ашыруның төп координаторы булып Кама 

Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге башкарма 

комитеты тора». 

 

6. Программа белән идарә итүне оештыру,  

аны тормышка ашыру барышы өстендә контроль 

 

Программа чараларын үз вакытында һәм сыйфатлы үтәгән, аны 

тормышка ашыруга бүлеп бирелә торган финанс чараларын нәтиҗәле 

кулланган өчен «башкаручылар»графасында күрсәтелгән оешмалар һәм 

ведомстволар җаваплы. 

 

7. Программаның көтелгән ахыргы нәтиҗәләре. 

 

 Программа чараларын тормышка ашыру балалар һәм спорт 

мәйданчыкларын төзекләндерергә, санкцияләнмәгән чүплекләрне 



бетерергә, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга куелган һәйкәл-

обелискны яңартырга, Күмү урыннарын яхшыртырга, янгын сулыкларына 

керү юлларын төзекләндерергә мөмкинлек бирәчәк. Территорияләрне 

яшелләндерү, ел саен агачлар һәм куаклар утырту, шулай ук энергияне 

сак тоту технологияләрен гамәлгә кертү, социаль эффект,травматизмны 

киметү, Транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәте куркынычсызлыгын арттыру 

хисабына тышкы яктыртуга агымдагы эксплуатация чыгымнарын 

киметүдән икътисади нәтиҗә алу. 

Аварияләр саны, юл-транспорт һәлакәтләрендә һәлак булучылар һәм 

яраланучылар саны кимү юл хәрәкәтендә катнашучыларны хокукый 

тәрбияләү, юл-транспорт һәлакәтләренең куркыныч дәрәҗәсе кимү, 

хәрәкәт тизлеген оптимальләштерү нәтиҗәсендә юл-транспорт 

һәлакәтләренең авыр нәтиҗәләрен киметү, куркыныч урыннарда 

транспорт һәм җәяүлеләрнең хәрәкәтен контрольдә тотуны тәэмин итү, 

урам-юл челтәрендә хәрәкәтнең куркынычсыз шартларын тәэмин итү, 

юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләр өчен авыр нәтиҗәләрне 

киметү һәм юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләрнең авырлыгын 

киметү, юл-транспорт һәлакәтләрен 

 Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл җирлеге 

территориясендә үзенең кече ватаннарына карата мәхәббәт һәм хөрмәт 

тәрбияләү. 

    2. Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Яңасала авыл җирлеге рәсми сайтында урнаштырырга. 

   3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны  үз өстемә алам. 

 

 

Яңасала авыл җирлеге 

Башкарма комитет җитәкчесе                                           И.Х.Шиһабеев 

 

 

 

 


