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максатларында Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Лениногорск муниципаль 

районы» Башкарма комитеты  КАРАР БИРӘ: 
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Программа паспорты 

 

Программаның 

исеме 

«2020елга Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы территориясендә юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру» максатчан программасы 

 

Программа эшләү 

өчен нигез 

«2013-2020 елларда юл хәрәкәте иминлеген арттыру 

«федераль максатчан программасы турында» 2013 

елның 3 октябрендәге 864 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкүмәте Карары; «Татарстан 

Республикасында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

чаралары турында» 2014 елның 6 декабрендәге 1115-

ПУ номерлы Татарстан Республикасы Президенты 

Указы; «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

җинаятьчелеккә каршы көрәш «дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 елның 16 октябрендәге 764 

номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары, «Татарстан Республикасында юл 

хәрәкәте иминлеген арттыру, юл-транспорт 

һәлакәтләрен һәм аларның авыр нәтиҗәләрен юл 

хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча Татарстан 

Республикасы Хөкүмәт комиссиясенең 2017 елның 26 

гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган Юл 

хәрәкәте иминлеген арттыру буенча Татарстан 

Республикасы муниципаль программаларын эшләү һәм 

гамәлгә ашыру регламенты» 

 

 

Программаның 

дәүләт  

заказчысы-

координаторы 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты  

 Программаны 

төп эшләүчеләр 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасы «Юл хәрәкәте иминлеге» 

ДБУнең Лениногорск филиалы 
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Программаның 

максаты һәм 

бурычлары 

Программаның максатлары булып тора: 

1) юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак 

булган кешеләр саны кимү  

2) зыян күргән кешеләр белән юл-транспорт 

һәлакәтләре санын киметү. 

3) Программаның бурычлары булып тора: 

4) юл хәрәкәтендә катнашучыларның үз-үзләрен 

тотышын кисәтү; 

5) транспорт чараларын йөртүчеләрне әзерләү 

системасын үстерү һәм аларны юл хәрәкәтендә 

катнашуга кертү; 

6) балаларның юл-транспорт имгәнүләрен киметү; 

7) транспорт хәрәкәтен оештыруны камилләштерү; 

8) тиешле хезмәтләрнең юл-транспорт һәлакәте 

булган урынга килү вакытын кыскарту, юл-транспорт 

һәлакәтләрендә зыян күргән затларга ярдәм күрсәтү 

буенча аларның эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру; 

9) транспорт чараларының куркынычсызлык 

дәрәҗәсен күтәрү; 

10) региональ һәм җирле дәрәҗәдә юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү өлкәсендә дәүләт идарәсе 

системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген сизелерлек 

арттыру; 

11) эшчәнлекнең хокукый нигезләрен камилләштерү  

12) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте 

органнары 

13) һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә 

җирле үзидарә органнарының үзара хезмәттәшлеген 

оештыру, әлеге өлкәдә иҗтимагый мөнәсәбәтләрне 

регламентлаштыруда җитешсезлекләр һәм 

каршылыкларны юкка чыгару.  

 

Мөһим максатчан 

күрсәткечләр һәм 

индикаторлары 

Программаның мөһим күрсәткечләре булып тора: 

1) юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак 

булган кешеләр саны кимү. 

 

Программаның мөһим индикаторлары булып тора: 

1) транспорт хәвефен киметү (юл-транспорт 

һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр саны 

10 мең транспорт чарасына); 

2) социаль куркынычны киметү (юл-транспорт 

һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр саны 

100 мең кешегә); 

3) нәтиҗәләрнең авырлыгын киметү (юл-транспорт 
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һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган затлар саны 100 

зыян күргән кешегә); 

4) юл-транспорт һәлакәтләре саны кимү; 

5) транспорт белән идарә итү стажы 3 елдан артмаган 

йөртүчеләр катнашында юл-транспорт һәлакәтләре 

санын киметү; 

6) үз саксызлык аркасында юл-транспорт 

һәлакәтләрендә зыян күргән балалар саны кимү. 

 

Вакыт 

программаны 

тормышка ашыру 

 

2020 ел 

 

 

Подпрограммалар

ның һәм төп 

чараларның 

үтәлешен 

оештыру өчен 

җаваплы кешеләр 

Лениногорск муниципаль районы " муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты, 

Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты, Россия Эчке эшләр министрлыгының 

Лениногорск районы буенча ЮХИДИ бүлеге, «ТР Юл 

хәрәкәте иминлеге» ДБУ Лениногорск филиалы, ТР 

ДОСААФның Лениногорск төп гомуми белем бирү 

мәктәбе 

 

Финанслау 

күләме һәм 

чыганаклары 

Программа буенча финанслауның гомуми күләме 35 

849,6 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

республика бюджеты 187,6 мең сум тәшкил итә.; 

муниципаль бюджеттан 35,612,0 мең сум акча керә.; 

бюджеттан тыш чыганаклардан 50,0 мең сум. 

 

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә 

тотуны оештыру 

системасы 

 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты, 

Лениногорск муниципаль районында юл хәрәкәте 

иминлеге комиссиясе 

 

 

 

2020 елда юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак 

булучылар санын, 2012 ел беләнчагыштырганда, 41% ка 

яисә 5 кешегә киметү 

 

1.Проблеманың характеристикасы 

һәм аны чишү кирәклеген нигезләү 

 

Автомобиль транспорты белән бәйле аварияләр проблемасы (алга таба – 

авариялелек) соңгы ун елда юл-транспорт инфраструктурасының җәмгыять һәм 



6 
 

дәүләт ихтыяҗларына Куркынычсыз юл хәрәкәтендә туры килмәве, юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге җитәрлек 

булмавы һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның бик түбән дисциплинасы 

аркасында аеруча кискенләште. 

Соңгы унъеллык дәвамында авариялелек проблемасы, шул исәптән 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә теркәлгән автомобиль 

транспорты санының шактый артуына бәйле рәвештә, аеруча кискенләште. 

 

Транспорт чараларының еллар буенча саны 

                             Табл. № 1 

Үлчәү 

берәмлеге 
2012  2013  2014  

 

2015  

 

2016  

 

2017  

2018 2019 

берәмлек 24220 
 

25742 
27581 

 

28826 

 

29254 

 

30134 

31558 32099 

 

 

         2012 елдан 2018 елга кадәр Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә 453 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 75 кеше һәлак 

булган һәм 544 кеше тән җәрәхәтләре алган.  

  

 

2012-2018 елларда Лениногорск районында аварияләр 

 

ЮТҺ Үлгән Яраланган 

2012 86 12 113 

2013 83 14 99 

2014 75 14 85 

2015 80 11 101 

2016 71 12 87 

2017 56 4 63 

2018 59 12 59 

2019 елның 10 аенда 59 юл-транспорт һәлакәте булган, аларда 2 кеше 

һәлак булган һәм 75 кеше тән җәрәхәтләре алган. Һәлак булучылар белән юл-

транспорт һәлакәтләренең саны берникадәр кимүгә карамастан, территориядә 

вәзгыять киеренке кала, чөнки аларда һәлак булган балалар саны арткан. Шулай 

ук зыян күрүчеләр белән юл-транспорт һәлакәтләренең саны һәм аларда зыян 

күрүчеләр саны артты.  

ЮХИДИ бүлегендә Лениногорск районы һәм Лениногорск шәһәре 

территориясендә вакыт, урын, төр, юл-транспорт һәлакәтләре аркасында килеп 

чыккан аварияләргә ай саен анализ ясала.  Һәр көнне инструктаж вакытында 
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ЮХИДИ бүлегенең шәхси составы Россия Эчке эшләр министрлыгының 

Лениногорск районы буенча бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан юл хәрәкәте 

кагыйдәләрен бозуны ачыклауга йөз тота. 

Шуңа да карамастан, юл-транспорт һәлакәтләрен кисәтү һәм кисәтү 

буенча күрелә торган чаралар юлларда аварияләр санын тоткарлап торуга ярдәм 

итә. 

Җәмгыять үсешенең хәзерге этабында юл-транспорт һәлакәтләрен кисәтү 

буенча чаралар үзгәргән социаль-икътисадый шартлар белән каршылыкка килә, 

иң мөһим каршылыкларга керә: 

автомобиль юллары һәм транспорт чишелешләре инфраструктурасы 

үсешеннән шактый алда бара; 

автотранспорт предприятиеләре шәһәр чигендә урнашкан. Шуңа бәйле 

рәвештә, Лениногорск шәһәренең урам-юл челтәре буенча хәрәкәт итүче йөк 

транспорты өлеше шактый зур; 

халыкның юлларда үз-үзеңне тоту культурасы дәрәҗәсенә туры килмәве; 

юл хәлен бәяләүдә хаталарга китерүче машина йөртүчеләрне әзерләүнең 

түбән сыйфаты, дисциплина канәгатьләндерерлек түгел, транспорт чаралары 

белән идарә иткәндә машина йөртүчеләрнең игътибарсызлы; 

юл хәрәкәте куркынычсызлыгы чараларын техник яктан тәэмин итүдәге 

җитешсезлекләр, беренче чиратта, юл хуҗалыкларының, транспорт 

чараларының, юл хәрәкәтен оештыру чараларының заманча таләпләренә туры 

килмәве.  

Авариялелек белән катлаулы хәл һәм киләчәктә хәлләрнең начараюына 

тенденцияләр булу күп очракта түбәндәге сәбәпләр белән аңлатыла: 

халыкның даими рәвештә арта баручы мобильлеге; 

җәмәгать транспортында пассажирлар йөртүне киметү һәм шәхси 

транспортта пассажирлар йөртүне арттыру; 

автомобильләрнең санын арттыру һәм урам-юл челтәренең озынлыгы 

арасындагы, заманча транспорт агымнарына исәпләнмәгән диспропорция арта 

бара. 

Мондый хәлнең нәтиҗәсе булып юл хәрәкәте шартларының начараюы, 

экологик хәлне бозу, бөкеләр санын, ягулык чыгымын арттыру, шулай ук юл-

транспорт һәлакәтләренең артуы тора. 

Хәзерге заман юл-транспорт травматизмының үзенчәлекләрен анализлау 

күрсәткәнчә, юл-транспорт һәлакәтләренең саны әкренләп арта бара, алар 

нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр аерым авырлыктагы җәрәхәтләр ала.  

Соңгы елларда автопаркның тиз үсеше һәм юл хәрәкәтенә яңа машина 

йөртүчеләрне һәм ташучыларны күпләп кертү юл хәрәкәте шартларын 

катлауландыруга китерде: транспорт агымнары артты, шәһәр урамнарында да, 

Төбәк әһәмиятендәге юлларда да хәрәкәт ешайды. 

Урам-юл челтәренең алыштыргысыз геометрик параметрлары 

вакытында транспорт санының артуы аларның гомуми үткәрү сәләтенең 

кимүенә китерде.  
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Мондый хәл юл-транспорт һәлакәтләренең барлык күрсәткечләрен даими 

киметү өчен тотрыклы шартлар тудырмый. Бу һәм башка каршылыклар 

комплекслы проблема рәвешендә чыгыш ясый: юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү буенча муниципаль идарә системасын ничек камилләштерергә. 

 

Кагыйдә буларак, юл-транспорт һәлакәтләренең сәбәбе-юл хәрәкәте 

процессында бер үк вакытта йогынты ясаучы факторлар комплексы. Бу 

транспорт чарасының техник торышы да, юл катламының торышы да, һава 

торышы да һ.б. бик күп.  

Әмма, нәкъ менә "кеше факторы", кешенең адекват булмаган тәртибе еш 

кына юлда куркыныч чыганагы булып тора һәм юл-транспорт һәлакәтенең төп 

сәбәбе булып тора.  

Юл-транспорт һәлакәтләре район икътисадына зур зыян китерә, ул үз 

эченә ала:  

1. Амбулатор һәм стационар дәвалауга, шулай ук зыян күрүчеләрне 

транспортлауга чыгымнар; 

2. Тернәкләндерүгә, балаларны махсус укытуга, шифаханәләрне 

реабилитацияләүгә чыгымнар һәм башкалар;; 

3. Алынмый калган продукция, шул исәптән кешеләр үлүе яки даими 

эшкә яраксызлыгы белән бәйле даими чыгымнарны, шулай ук вакытлы 

чыгымнарны да кертеп; 

4. Зыян күрүчегә мораль зыян; 

5. Милеккә зыян, шул исәптән автомобильләрне ремонтлау һәм 

алыштыру, юл буе коммуникацияләренә зыян китерү һәм башкалар; 

6. Административ чыгымнар, юл-транспорт һәлакәтләренең сәбәпләрен 

тикшерү, иминият түләүләрен оештыру һәм суд чыгымнарын да кертеп; 

7. Башка чыгымнар, шул исәптән югалту вакыт белән бәйле һәлакәт 

(мәсәлән, кайчан юл хәрәкәте тоткарлана). 

Районда юл-транспорт һәлакәтләрен кисәтү буенча аерым чаралар 

күрелүгә карамастан, һәлак булучылар белән юл-транспорт һәлакәтләренең 

тотрыклы кимүе күзәтелми.  

 

2.Программаның төп максатлары һәм бурычлары 

 

Программаның максаты - гражданнарның гомерен, сәламәтлеген һәм 

аларның мөлкәтен саклауны тәэмин итү, Татарстан Республикасы Лениногорск 

районы юлларында хәрәкәт итүнең куркынычсыз шартларына аларның законлы 

хокуклары гарантияләрен арттыру.  

Программа күрсәткечләренә ирешүнең көтелгән динамикасы №1 

кушымтада китерелгән. 

Программа максатларына ирешү шартлары булып түбәндәге бурычларны 

хәл итү тора: 

юл хәрәкәтендә катнашучыларның үз-үзләрен тотышын кисәтү; 



9 
 

машина йөртүчеләрне әзерләү системасын камилләштерү һәм аларны юл 

хәрәкәтендә катнашуга кертү; 

балаларның юл-транспорт имгәнүләрен киметү; 

торак пунктларда транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны 

камилләштерү; 

транспорт чараларының куркынычсызлык дәрәҗәсен күтәрү; 

региональ һәм җирле дәрәҗәдә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

өлкәсендә дәүләт идарәсе системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру; 

Бу Лениногорск районы территориясендә авариялелек күрсәткечләрен 

киметергә һәм, димәк, проблеманың социаль кискенлеген киметергә мөмкинлек 

бирәчәк. 

 

3.Программа чаралары исемлеге 

 

Программа чаралары комплексы капиталь кертемнәр һәм Программаның 

түбәндәге юнәлешләре буенча башка кирәк-яраклар өчен чыгымнар статьялары 

буенча формалаша һәм финанслана. 

Хокукый аңны күтәрүгә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркыныч 

үз-үзләрен тотышын кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар 2 нче кушымтада 

китерелгән. Күрсәтелгән юнәлештә эшчәнлек транспорт чараларын 

йөртүчеләрне, юл хәрәкәтендә башка катнашучыларны әзерләү системаларын 

камилләштерүне һәм үстерүне, Россия Федерациясе Юл хәрәкәте 

кагыйдәләренең үтәлешен контрольдә тотуның заманча чараларын киң кертүне, 

хокук бозылмаган очракта хокукый йогынты чараларын эшләүне, шулай ук 

профилактик эшне камилләштерүне күздә тота. 

Шәһәрләрдә транспорт чаралары һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны 

камилләштерүгә юнәлдерелгән оештыру-планлаштыру һәм инженерлык 

чаралары 3 нче кушымтада китерелгән. Бу юнәлештә эшчәнлек транспорт 

чаралары һәм җәяүлеләрнең хәрәкәт шартларын яхшыртуны, транспорт 

агымнарын көйләүнең заманча ысулларын, юл хәрәкәтен оештыруның 

комплекслы схемаларын гамәлгә кертүне, җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны 

камилләштерүне, юл-транспорт һәлакәтләре килеп чыгуга юл шартларының 

йогынтысын киметүне, урам-юл челтәренең үткәрүчәнлек сәләтен арттыруны, 

юл-транспорт һәлакәтләре күп булган урыннарда инженерлык чараларын 

үткәрүне күздә тота.  

 

4.Программаны ресурслар белән тәэмин итү 

 
Программаны ресурслар белән тәэмин итүне планлаштырганда финанс-

бюджет өлкәсендә төрле дәрәҗәләрдәге реаль хәл, аварияләрнең торышы, юл 

хәрәкәте иминлеген тәэмин итү проблемасының югары икътисадый һәм 

социаль-демографик әһәмияте исәпкә алынды.  
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Программа чараларын финанслау Россия Федерациясе бюджеты, 

Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджет һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар хисабына башкарылачак һәм №4 кушымтада китерелгән. 

Программа буенча финанслауның гомуми күләме 35 849,6 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 

республика бюджеты 187,6 мең сум тәшкил итә.; 

муниципаль бюджеттан 35,612,0 мең сум акча керә.; 

бюджеттан тыш чыганаклардан 50,0 мең сум. 

 

 

5.Программаны тормышка ашыру механизмы 

 

Программаны гамәлгә ашыру механизмы Татарстан Республикасы 

башкарма хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының һәм 

оешмаларның, шул исәптән җәмәгать оешмаларының партнерлыгы 

принципларына нигезләнә, шулай ук Программаның барлык 

башкаручыларының вәкаләтләрен һәм җаваплылыгын төгәл бүлешүгә 

нигезләнә. Программаны тормышка ашыру белән нәтиҗәле идарә итү һәм 

формалаштыру буенча бурычларны хәл итү идарә итү формаларын һәм 

методларын нигезле сайлап алу юлы белән башкарылачак. 

 

6.Оештыру-хокукый аспектлары 

программаны тормышка ашыру белән идарә итү 

 

Программаны гамәлгә ашыру белән идарә итү Татарстан Республикасы 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Программаның җитәкчесе - «Лениногорск муниципаль 

районы»муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе. 

Программаны тормышка ашыруда «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының структур бүлекчәләре һәм 

җирле үзидарә органнары катнаша. 

Программаның дәүләт заказчыларының үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү 

Лениногорск муниципаль районының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

комиссиясе тарафыннан башкарыла, ул Программаны гамәлгә ашыру белән 

идарә итүнең коллегиаль киңәшләшү органы булып тора. 

Лениногорск муниципаль районының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

комиссиясе җитәкчесе программаны тормышка ашыру белән идарә итә. 

Лениногорск муниципаль районының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

комиссиясе түбәндәге төп функцияләрне гамәлгә ашыра: 

киләсе финанс елына Программа чараларының еллык планы проектын 

әзерләү һәм Программаның дәүләт заказчысы белән килешүенә кагылышлы 

мәсьәләләр буенча эшчәнлекне координацияләү; 
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Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм төрле оештыру-хокукый формадагы оешмалар белән үзара 

яраштырылган хезмәттәшлек буенча чаралар комплексын үтәү; 

Программа чараларын тормышка ашыру турында статистик һәм аналитик 

мәгълүматны җыю һәм системалаштыру; 

Программа чараларын тормышка ашыру нәтиҗәләренә мониторинг, әлеге 

чараларны тормышка ашыру турында аналитик мәгълүмат Формалаштыру һәм 

Программаны тормышка ашыру турында хисап әзерләү; 

программа чараларының нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен, нәтиҗәлелеген 

һәм аларның индикаторларына һәм күрсәткечләренә туры килүен бәйсез 

бәяләүне оештыру; 

программаны гамәлгә ашыру барышы һәм нәтиҗәләре турында 

җәмәгатьчелеккә мәгълүмат бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыру; 

башка функцияләр. 

_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расланган 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

карары белән 

 

" 26 " ноябрь, 2019 ел, № 2074 

 

(Форма) 

Хисап 

 муниципаль максатчан программаны үтәү буенча 

 "Территориядә юл хәрәкәте иминлеген арттыру" 

 2020 елга Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы   
 

 

номе

рлы 

Чаралар исеме Финанслау 

(мең сум) 

Үтәү өчен 

җаваплы 

Үтәлеш турында мәгълүмат 

хисабына 

 федераль 

бюджет 

акчалары 

ТР 

бюджеты 

акчасы 

хисабына 

ЛМР 

бюджеты 

чаралары 

хисабына 

бюджеттан тыш 

чыганаклар 

хисабына 

  

1.  
       

2.  
       

3.  
       

 
 

 



 

 

            1 нче номерлы кушымта  

 

«2020 елга Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру» максатчан 

программасына 

 

  

Программаның максатчан индикаторлары һәм күрсәткечләре 
 

№ 

т/б 
Атамасы 

берәмлек 

 үлчәү 

2012 

ел 

шул исәптән еллар буенча 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

2012 ел белән чагыштырганда 

юл-транспорт һәлакәтләрендә 

һәлак булучылар саны 

кеше. 

12 11 

 

11 11 10 9 8 7 6 

      2012 елга үзгәреш % 0 -8,3 -8,3 -8,3  - 8,3 -16,7 -16,7 -25,0  - 30,0 

      2012 елга үзгәреш кеше. 0 1 1 1 1 2 2 3 4 

2. 

2012 ел белән чагыштырганда 

юл-транспорт һәлакәтләрендә 

һәлак булган балалар саны 

кеше. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2012 елга үзгәреш % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2012 елга үзгәреш кеше. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Социаль куркыныч (юл-

транспорт һәлакәтләрендә 

һәлак булучылар саны 100 

мең кешегә 

кеше. 14,2 13,3 13,3 13,3 13,3 11,9 11,9 10,8 9,6 

      2012 елга үзгәреш % 0 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -16,2 -16,2 -24,0 -32,4 

      2012 елга үзгәреш кеше. 0 0,9 0,9 0,9 0,9 2,3 2,3 3,4 4,6 

4. 

Транспорт куркынычы (юл-

транспорт һәлакәтендә һәлак 

булучылар саны, 10 мең 

транспорт чарасына) 

кеше. 4,8 4,3 4,1 4,0 3,9 3,4 3,2 2,8 2,4 



2 
 

      2012 елга үзгәреш % 0 -10,5 -14,6 -16,7 -18,8 -29,2 -33,4 -41,7 -50,0 

      2012 елга үзгәреш кеше. 0 0,5 0,7 0,8 0,9 1,4 1,6 2,0 2,4 

 



 

                2 нче номерлы кушымта  

 

«2020 елга Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру» максатчан 

программасына 
 

 

 

 

Исемлек  

программаны финанслау күләме һәм көтелгән нәтиҗәләр   
 

Атамасы   

чара 

Башкаручылар Башкар

у 

вакыты

-  

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республик

а  

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

Муницип

аль 

бюджет 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

        

1.2. Автоклассларда белем алучы 

транспорт чараларын йөртүгә 

кандидатлар арасында һөнәри 

осталык конкурсын уздыру 

ТР ДОСААФның 

Лениногорск АШ 

ПОУ 

2020   30,0  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларны

ң куркынычсыз 

тәртибен 

формалаштыру 

1.3. Транспорт чаралары 

йөртүчеләрнең квалификацияләрен 

күтәрү һәм яңадан әзерләү 

программалары буенча белем алучы 

затларның юл йөрү кагыйдәләре 

мониторингы 

ТР ДОСААФның 

Лениногорск АШ 

ПОУ 

2020   20,0  Машина 

йөртүчеләрнең 

хокукый аңын, 

машина йөртү 

культурасын 

күтәрү 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

«Куркынычсыз зебра» киң күләмле 

акциясе 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

 

6,9 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

"Куркынычсыз көпчәк" ЮИД 

конкурсы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

39,2 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

1 этап Республика профилактика 

чарасы “Игътибар - балалар!” 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

14,3 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

буенча киң күләмле акция "Бала - 

төп пассажир!" 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

2020   

4,2 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

стереотипларын 

формалаштыру 

Юл хәрәкәте иминлеге буенча киң 

колачлы акция 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

3,5 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Профилактик чара “ЮИД ПДД - 

116” буенча КВН, ЛМР җәйге 

мәктәп яны лагерьлары арасында иң 

яхшы плакатка конкурс 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

8,2 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Әлмәт татар драма театрының юл 

хәрәкәте иминлеге буенча тематик 

спектакле. 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020  25,9 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

буенча киң масштаблы акция: «Иң 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

2020  3,5   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

кыйммәтле әйберне эләктер!» мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

Мәгариф 

идарәсе 

 куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

2 этап Республика “Балалар 

игътибары!” чарасы 

Эчке эшләр 

министрлыгыны

ң Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге, 

УО. 

 

2020  2,2 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

24-28 сентябрь көннәрендә 

куркынычсызлык атналыгы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020  1,5 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Өлкәннәр көненә багышланган 

машина йөртү осталыгы конкурсы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

2020  8,5 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 



5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

стереотипларын 

формалаштыру 

Хатын-кыз машина йөртүчеләр 

арасында «Автоледи - 2020» 

конкурсы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

11,6 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

"Әти белән куркынычсыз!"  

муниципаль конкурсы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020   

12,0 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

«Автосессия» автомобиль йөртүче 

студентлар арасында автокүптөрле 

ярышлар конкурсы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020  6,5 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

«Җәяүлеләргә багышлау» «Юл хәрәкәте 

иминлеге»,  

2020  1,2   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

профилактик чаралары Мәгариф 

идарәсе, 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

 куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Белем бирү оешмалары 

кысаларында балалар лагерьларында 

юл-транспорт һәлакәтләрен 

профилактикалау буенча агитация-

пропаганда чаралары) 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге»,  

Мәгариф 

идарәсе, 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020  5,6 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

 

«ЮИДның иң яхшы отряды һәм иң 

яхшы җитәкчесе» конкурсы 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге», 

«Мәгариф 

идарәсе»,  

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020  8,1 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

буенча киң масштаблы акция: "ЮТҺ 

корбаннарын искә алу көне» 

Россия Эчке 

эшләр 

министрлыгыны

ң Лениногорск 

районы буенча 

бүлеге, Гадәттән 

тыш хәлләр 

2020  5,6 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

министрлыгы, 

Лениногорск 

шәһәр 

хастаханәсе, 

Мәгариф 

идарәсе. 

"Юл йөрү кагыйдәсе буенча Тоталь 

диктант" акциясе 

«Юл хәрәкәте 

иминлеге» , 

мәгариф 

идарәсе», 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге 

2020  1,1 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Яшүсмерләр арасында автомобиль 

ярышы буенча җәйге Чемпионат 

"Юл хәрәкәте 

иминлеге" ДБУ, 

ДЮАШ, ЛМР 

Мәгариф 

идарәсе. 

2020  3,0 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

буенча спектакль 

"Юл хәрәкәте 

иминлеге" ДБУ, 

ЛМР Мәгариф 

идарәсе. 

2020  15,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларда 

куркынычсыз 

үз-үзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 елга барлыгы    187,6 50,0   

 

 



 

        3 нче номерлы кушымта 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру» максатчан 

программасына 

 

 

Исемлек  

программаны финанслау күләме һәм көтелгән нәтиҗәләр   

 

Атамасы   

чара 

Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакыты

-  

Финанслау, мең сум        Көтелгән 

нәтиҗә Финансла

у булганда 

Федераль 

бюджет 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муницип

аль 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

1.1.Лениногорск шәһәренең урам-юл 

челтәрен карап тоту һәм ремонтлау 

Лениногорск 

шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

2020    24 790,0 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.2. Лениногорск шәһәренең урам-юл 

челтәрендә чокырларны ямау буенча 

эш алып барыла 

Лениногорск 

шәһәре 

Башкарма 

комитеты 

2020    3000,0 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Лениногорск шәһәрендә горизонталь 

юл тамгасын төшерү 

Лениногорск 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты 

2020    2 772,0 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

Лениногорск ш. УДС юл хәрәкәтен 

җайга салуның техник чаралары 

эчтәлеге 

Лениногорск 

шәһәре 

муниципаль 

берәмлеге 

башкарма 

комитеты 

2020    1 550,0 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.5 Шәһәр һәм районның белем бирү 

учреждениеләре янында җайга 

салынмый торган җәяүлеләр кичү 

урыннарын төзекләндерү   

Лениногорск 

муниципаль 

районы 

башкарма 

комитеты, 

Лениногорск 

шәһәре 

муниципаль 

берәмлеге 

Башкарма 

комитеты 

2020    3 500,0 Җәяүлеләрнең, 

шул исәптән 

балаларның 

иминлеген 

тәэмин итү 

Барлыгы      35 612,0  

 



 

 

4 нче кушымта 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру» максатчан 

программасына 
 

 

 

Күләме  

юнәлешләр буенча программаны финанслау 

 

                                                                              (мең сумнарда) 
 

Финанслау чыганагы Барлыгы 

Федераль бюджет акчалары-барлыгы 0 

Республика бюджеты акчалары-барлыгы шул исәптән: 187,6 

Капитал кертемнәр 0 

Башка кирәк-яраклар 187,6 

Муниципаль берәмлек акчасы-барлыгы 

шул исәптән: 
35 612,0 

Капитал кертемнәр 35 612,0 

Башка кирәк-яраклар 0 

Бюджеттан тыш чыганаклар - барлыгы 

 
50,0 

Программаны финанслау күләме барлык чыганаклардан 35 849,6 

 
 

 


