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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  КАРАР                                                      
 
«27» декабрь 2019 ел                                                                           № 388 
    
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2016 елның 7 ноябрендҽге 
319 номерлы «2017-2019 елларга Азнакай муниципаль 
районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 
муниципаль программасы турында»гы карары белҽн 
расланган Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында 2017-2019 елларга юл 
хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль 
программасына үзгҽрешлҽр кертү турында 
  
 
         Муниципаль программа чараларын гамҽлгҽ ашыруга чыгымнар күрсҽткечлҽрен 

һҽм күлҽмен төгҽллҽштерү максатында, карар бирҽ:  

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2016 елның 7 ноябрендҽге 319 номерлы «2017-2019 елларга Азнакай муниципаль 
районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасы турында»гы 
карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 2017-
2019 елларга юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасына түбҽндҽге 
үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 
          1.1. Программ паспортында: 

- «программаны финанслау күлҽмнҽре һҽм чыганаклары» юлын түбҽндҽге 
редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

Программаны 
финанслау күлҽме һҽм 
чыганаклары 
 

2017-2019 елларда Программаны финанслауның 
гомуми күлҽме 9 663,72 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул 
исҽптҽн барлык Ярдҽмче программалар буенча да: 
2017 ел-2 567,55 мең сум; 
2018 ел-2 946,83 мең сум; 
2019 ел-4 149,34 мең сум. 
Җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн (2017 - 2019 еллар) 
-9 663,72 мең сум. 
Программаны финанслау күлҽме фаразланган 
характерга ия һҽм тиешле елга һҽм план чорына ТР 
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Азнакай муниципаль районы бюджеты проектын 
формалаштырганда ел саен төгҽллҽштерелергҽ тиеш. 
Федераль бюджет, җирле бюджетлар һҽм бюджеттан 
тыш чыганаклар акчалары билгеле булачак. 
ел саен төзелҽ торган шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр 
нигезендҽ 

 
      -  IV бүлекне яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
                       «IV. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҮ 
Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итүне планлаштырганда районның финанс-
бюджет өлкҽсендҽге реаль хҽл, авариялҽрнең торышы, юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын 
тҽэмин итү проблемасының югары икътисадый һҽм социаль-демографик ҽһҽмияте, 
шулай ук республика ярдҽме белҽн аны хҽл итү мөмкинлеге исҽпкҽ алынды. 
           Программа чараларын финанслау юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын тҽэмин итүгҽ 
юнҽлдерелгҽн башка салым булмаган керемнҽр хисабына башкарылачак. Программаны 
финанслауның гомуми күлҽме җирле бюджеттан 9 663,72 мең сум тҽшкил итҽ. 
Юнҽлешлҽр буенча программаны финанслау күлҽме 1нче һҽм  2 нче кушымталарда 
китерелгҽн; 
        1.2. «2017-2019 елларга Азнакай муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген 
арттыру» муниципаль программасына 2 нче һҽм 3 нче кушымталарны ҽлеге карарның 
кушымталары нигезендҽ яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ. 
          2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы» 
нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru «Идарҽ» дҽүлҽт 
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында урнаштырырга, Азнакай муниципаль 
районының Интернет мҽгълүмати-телекоммуникацион челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес 
буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru.          

 3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 
 
 
 
      Җитҽкче                                                                                        А. Х. Шҽмсетдинов   
 



«2017-2019 елларга Азнакай муниципаль 
районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 
муниципаль максатчн  программага 1 нче 
кушымта 
  

 
ТРАНСПОРТ ЧАРАЛАРЫ ҺҼМ ҖҼЯҮЛЕЛҼР ХҼРҼКҼТЕН ОЕШТЫРУНЫ КАМИЛЛҼШТЕРҮГҼ ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН ОЕШТЫРУ-

ПЛАНЛАШТЫРУ ҺҼМ ИНЖЕНЕРЛЫК ЧАРАЛАРЫ 
                                                             (мең сумнарда)  

№ Чара исеме     Башкар
у срогы  

Финанасл
ауның 
гомуми к 
лшҽме  

Финансилау Башкару өчен 
җавыплылар  

Көтелгҽн 
нҽтиҗҽ    Җирле 

бюджет 
хисабына   

 
ТР һҽм  
РФ 
бюджетл
ары 
хисабын
а 

Бюджетта
н тыш 
чаралар 
хисабына    

Капиталь кертемнҽр                                                                   

1 Светофор хуҗалыкларын 
реконструкциялҽү; белем бирү 
оешмалары янындагы Т-7 
светофорлары, юл тамгалары 
белҽн җайга салынмый торган 
җҽяүлелҽр кичү урыннарын 
модернизациялҽү; 

2017 -
2019 
еллар  

1 684,5 1 684,5 - - Азнакай 
шҽһҽре 
Башкарма 
комитеты 

Җҽяүлелҽрне
ң 
куркынычсыз
лыгын  
арттыру  
 

2 Урамнарны яктырту 2018-
2019 
еллар 

3 024,47 3 024,47 - - Азнакай 
шҽһҽре 
Башкарма 
комитеты 

Җҽяүлелҽрне
ң 
куркынычсыз
лыгын  
арттыру 

3 Юл тамгасын урнаштыру; ГОСТ 
нигезендҽ юл билгелҽрен 
урнаштыру 

2017-
2019 
еллар   

2 436,68 2 436,68 - - Азнакай 
шҽһҽре 
Башкарма 
комитеты 

ЮТҺне 
киметү 



4 Азнакай шҽһҽрендҽ Юл хҽрҽкҽтен 
оештыру проектын эшлҽү 

2017-
2019 
еллар 

336,99 336,99 - - Азнакай 
шҽһҽре 
Башкарма 
комитеты 

ЮТҺне 
киметү 

5 Азнакай муниципаль районының 
Азнакай шҽһҽре юлларын нормаль 
хҽлгҽ китерү 

2019 ел 2 181,08 2 181,08     

БАРЛЫГЫ:  9 663,72  9 663,72 - -   



«2017-2019 елларга Азнакай муниципаль 
районында юл хҽрҽкҽте иминлеген 
арттыру» муниципаль максатчн  
программага 2 нче кушымта 

 
ЮНӘЛЕШЛӘР БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМЕ 

                                                                                                                                                                                 (мең сумнарда)  

Финанслау юнҽлешлҽре Барлыгы 

Җирле бюджет акчалары 
 

ТР һҽм РФ бюджет акчалары 
 

Капиталь 
кертемнҽр 

башка  
ихтыяҗлар 

Капиталь 
кертемнҽр 

башка  
ихтыяҗлар 

Хокукый аңны күтҽрү һҽм юл 

хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның үз-

үзлҽрен тотышын кисҽтү  

 
Агымдагы финанаслау 

Муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ транспорт һҽм 

җҽяүлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны 

камиллҽштерүгҽ юнҽлдерелгҽн 

оештыру-планлаштыру һҽм 

инженерлык чаралары 

9 663,72 9 326,73 336,99 - - 

БАРЛЫГЫ 9 663,72 9 326,73 336,99 - - 

          

 


