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КАРАР
 

«2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында 
юл хәрәкәте иминлеген арттыру» район максатчан программасын раслау

турында

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  2013елның 3 октябрендәге  864 номерлы

«2013-2020  елларда  юл  хәрәкәте  иминлеген  арттыру»  федераль  максатчан

программасы турында»гы  карары нигезендә карар итәм:

1. «2020  елга  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районында  юл

хәрәкәте иминлеген арттыру» район максатчан программасын расларга (кушымта)).

2. Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә

Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүматының  рәсми  порталында

http:/pravo.tatarstan.ru  адресы буенча  һәм  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация

челтәрендә Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында, http:/laishevo.tatarstan.ru

адресы буенча бастырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә  калдырам. 

                      Җитәкче-  И.Ф. Зарипов
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Лаеш муниципаль районы 
Башкарма комитетының 
 2019 елның 6 декабрендәге 
3421 номерлы карарына кушымта

«2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында юл хәрәкәте
иминлеген арттыру» район максатчан программасының паспорты

Программаның исеме «2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында юл 
хәрәкәте иминлеген арттыру» максатчан программасы (алга таба - 
Программа)

Программаны эшләү 
өчен нигез

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2013-2020 елларда юл хәрәкәте 
иминлеген арттыру» федераль максатчан программасы турында» 
03.10.2013 № 864 карары

Программаның 
муниципаль заказчысы

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты

Программаның 
координаторы

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты

Программаның төп 
эшләүчеләре

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты,
Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш районы буенча ЮХИДИ 
бүлекчәсе, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 
шәһәр һәм авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре

Программаның максаты
һәм бурычлары

Программаның максаты: 
юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган затлар санын 
кыскарту;
зыян күрүчеләр белән юл-транспорт һәлакәтләре санын киметү
Программаның бурычлары:
юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркыныч тотышын кисәтү;
балалар юл-транспорт травматизмын киметү;
транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны камилләштерү;
юл-транспорт һәлакәте урынына тиешле хезмәтләр килү вакытын 
кыскарту, юл-транспорт һәлакәтендә зыян күргән затларга ярдәм 
күрсәтү эшчәнлеге нәтиҗәлелеген арттыру;
транспорт чараларының иминлеге дәрәҗәсен арттыру;
Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә дәүләт идарәсе системасы
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру

Иң мөһим максатчан 
күрсәткеч һәм 
индикаторлар

Программаның мөһим күрсәткече:
юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган затлар санын 
кыскарту;
юл-транспорт һәлакәте саны кимү зыян күрүчеләр белән.
Программаның иң мөһим индикаторлары:
транспорт куркынычын киметү (10 мең транспорт чарасына юл-
транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны);
социаль куркынычны киметү (юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак
булучылар саны);
нәтиҗәләрен киметү (юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган 
затлар саны);
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юл-транспорт һәлакәтләре концентрациясе урыннарын киметү;
юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган балалар саны кимү;
10 мең транспорт чарасына зыян күрүчеләр булган юл-транспорт 
һәлакәтләре санын киметү

Программаны гамәлгә 
ашыру сроклары

2020 ел

Программаны 
финанслау күләмнәре 
һәм чыганаклары

Программаны финанслауның якынча күләме 43 950 000,00 сум
Финанслау чыганаклары: ТР финанс средстволары, район акчалары, 
район бюджетына керә торган өстәмә керемнәр, бюджеттан тыш 
чыганаклар

Программаны гамәлгә 
ашыруның көтелә 
торган ахыргы 
нәтиҗәләре һәм 
социаль-икътисадый 
нәтиҗәлелек 
күрсәткечләре

Юл – транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр санын 
киметү һәм һәлак булучылар санын 20 кешедән дә артмаган дәрәҗәдә 
тоту, шулай ук юл-транспорт һәлакәтләрендә һәлак булучылар һәм зыян 
күрүчеләр санын тагын да киметү өчен чаралар күрү;
Транспорт һәм социаль куркынычны, юл-транспорт һәлакәтләренең 
авыр нәтиҗәләрен киметү;
юл-транспорт һәлакәтләре саны кимү;
ЮТҺ нәтиҗәсендә һәлак булган һәм зыян күргән балалар саны кимү;
10 мең транспорт чараларына зыян күргән юл-транспорт һәлакәтләре 
санын киметү

* Перечень использованных сокращений приведен на стр. 10.

I. Проблеманың характеристикасы

Авариялелек күрсәткечләре буенча мәгълүмат 1 нче таблицада күрсәтелгән:
Күрсәткеч

исеме
2014

елның
11 ае

2015
елның
11 ае

2016
елның
11 ае

2017
елның
11 ае

2018
елның
11 ае

2019
елның
11 ае

2019 елның 11 ае
күрсәткеч

динамикасы,
АППГ белән

чагыштырганда,
бер.

ЮТҺ саны 70 49 47 54 77 85 + 8

Һәлак
булучылар саны

25 16 14 12 15 17 + 2

Яраланган кеше
саны

96 55 57 70 106 133 + 27

Матди зыян
белән юл-
транспорт

һәлакәтләре

1219 1184 1253 1199 1049 1032 - 17
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2014, 2015, 2016, 2017, 2018 һәм 2019 елларның 11 ае эчендә авариялелеккә
анализ ясау буенча, 2016 елдан башлап ел саен юл-транспорт һәлакәтләре саны арта
бара. 

Аерым  алганда,  2019  елның  11  аенда  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә 85 юл-транспорт һәлакәте булган, аларда 17 кеше үлгән, 133 кеше
яраланган.

Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда,  юл-транспорт һәлакәтләре
саны 8 (10%) артты, 2 кешегә ( 13%, 15 кеше) артты, яралылар 27 кешегә артты
(25%, АППГ – 106 кеше).).

2019 елда юл-транспорт һәлакәтләре концентрациясенең бер урыны ачыкланды
- "Казан-Оренбург автомобиль юлыннан Казан аэропортына килү" автоюлының 1
чакрымы. Автомобиль юлының әлеге участогында 5 юл-транспорт һәлакәте булган,
аларда 10 кеше зыян күргән.. 

Шулай  ук  юл-транспорт  һәлакәте  концентрациясенең  потенциаль  урыны  -
"Столбище-Атабай"  һәм  "Аэропорт-Столбище"  автоюллары  ягыннан  Столбище
авылына  керү юлы ачыкланган.  Агымдагы  елда  әлеге  участокта  4  юл-транспорт
һәлакәте булган, аларда 9 кеше яраланган.. 

Юл-транспорт  һәлакәтләрен  концентрацияләү  урыны  булмаган  тагын  бер
участок  потенциаль  куркыныч  булырга  мөмкин  -  "Казан  -  Оренбург  -  Лаеш
шәһәренә килү" автомобиль юлы участогы, 10-12 чакрым (Александров урманы дип
атала)  анда  ел  саен  кыргый хайваннарга  бәрелү кебек  юл-транспорт  һәлакәтләре
теркәлә.  Агымдагы елда шундый 1 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән,  2 кеше тән
җәрәхәтләре  алган,  2018  елда  2  юл-транспорт  һәлакәте  теркәлгән,  гәрчә  әлеге
участокта  тизйөрешле  режимны  70  км/сәг  кә  кадәр  чикләүче  юл  билгеләре
урнаштырылган булса да..

Шул  ук  вакытта  ЮХИДИнең  Лаеш  бүлеге  хезмәткәрләре  юл  хәрәкәте
кагыйдәләрен  бозуларны  ачыклау,  автомобиль  транспорты  белән  исерек  килеш
идарә  итүне  чикләү,  тизлек  режимын  чикләү  һәм  тотып  тору  җайланмаларын
(иминлек каешлары, балалар кәнәфиләре) куллануны контрольдә тоту буенча даими
эш  алып  баралар,  район  территориясендә  юл  хәрәкәте  иминлеген  булдыруга
юнәлтелгән чаралар актив гамәлгә ашырыла.. 

Юл-транспорт һәлакәтләре саны артуның төп сәбәпләр булып тора: 
-«Казан-Оренбург»  Р-239  федераль  трассасын  Лаеш  муниципаль  районы

территориясе  буенча  узу.  Әлеге  автомобиль  юлы  буенча  транспорт  агымы  бик
югары, автомобиль юллары күп, бигрәк тә  хәл   җәйге чорда кискенләшә. Сокуры
авылында ял көннәрендә автомобиль «бөкеләре» барлыкка килә.  Шул ук вакытта
трасса үзе мораль яктан искергән һәм кимендә 4 хәрәкәт полосасы кирәк.;

- районның шәһәр янында  урнашуы һәм автотранспорт чараларының, бигрәк
тә җәйге чорда, интенсив хәрәкәте нәтиҗәсе буларак;

-«Столбище-Атабай»  республика  әһәмиятендәге  автомобиль  юлында  ике
полосалы  хәрәкәт,  шул  ук  вакытта  Орловка,  Матюшино,  Никольск,  Нармонка
зонасында күпләп бакча җәмгыятьләре һәм дача ширкәтләре урнашкан.;

 -   автотранспорт чаралары санын арттыру; 
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 - «Лаеш»  шәһәрендә  «Кама  диңгезе»  пляжын  ачу  һәм  Лаеш  шәһәренә
автотранспорт чаралары агымын арттыру. Ял көннәрендә пляжда ял итүчеләр саны
15-20 меңгә җитә.;

-машина  йөртүчеләр  тарафыннан  машина  йөртү  культурасының  түбән
дәрәҗәсе  һәм  юл  хәрәкәте  кагыйдәләрен  үтәү  һәм  юл-транспорт  һәлакәтләренең
нәтиҗәләрен киметү зарурлыгы. Юл-транспорт һәлакәтләре саны артуга турыдан-
туры юл хәрәкәтендә катнашучыларның тизлек режимын һәм хәрәкәт вакытында
автотранспорт чаралары арасында куркынычсыз дистанцияне үтәмәве ярдәм итә. 

Юл-транспорт  һәлакәте  динамикасы  түбәндәге  диаграмма  рәвешендә
күрсәтелгән:
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яраланганнар, юл-транспорт һәлакәтләре саны
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2  нче  рәсем.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районында  теркәлгән  матди  зыян  салынган  юл-
транспорт һәлакәтләре саны

Юл-транспорт һәлакәтләрен  вакыйга урыны буенча бүлү       2Таблица 

№ Һәлакәт урыны Юл-транспорт һәлакәтләре
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п/п 2014
елның 11

ае

2015
елның 11

ае

2016
 елның 11 ае

2017 
елның 11

ае

2018
елның 11

ае

2019 
елның 11 ае

1 Казан-Оренбург 24 17 21 21 26 26

2 Комлы Ковал 5 2 1 1

3 Лаеш 2 2 3 3 6 2

4 Столбище-Атабай 11 7 8 6 10 12

5 Казан-Оренбург-Балык
Бистәсе

1

6 Усады 1 2 1

7 Комлы Ковал-Орел 3 4

8 Аэропорт-Столбище 1 1
9 Сорочьи Горы-Шәле 3 4 1 4 3 3

10 Лаеш-Мысовский 1

11 Казан-Оренбург-
Аэропорт

2 2 1 2 5 8

12 Казан - Матюшино 3 4 2 3 8  5

13 Сокуры-Хәерби 1

14 Столбище 2 2 3 1 4

15 Лаешка килү юлы 3 2

16 Башкалар 15 9 7 11 11 17

Барлыгы 70 49 47 54 77 85

Юл-транспорт һәлакәтен атна көннәренә тарату:
№
п/п

Атна көннәре Юл-транспорт
һәлакәте( барлыгы)

Шул исәптән н/с

2018 2019 2018 2019
1 Дүшәмбе 8-0-9 15-3-22 2-0-2 2-0-3
2 Сишәмбе 9-2-10 12-1-15 3-0-5
3 Чәршәмбе 13-2-22 8-5-22 4-1-7 2-0-4
4 Пәнҗешәмбе: 13-5-10 12-1-15 2-1-1 1-0-3
5 Җомга 5-1-6 8-3-11 2-2-2
6 Шимбә 14-3-28 17-4-23 3-2-10 1-0-1
7 Якшәмбе 15-2-21 13-0-25 1-0-2 3-0-7
Барлыгы 77-15-106 85-17-133 12-4-22 14-2-25

                   Юл-транспорт һәлакәтен вакыт буенча бүлү:

                             
№
п/

 Вакыт Барлык юл-транспорт
һәлакәте

Шул исәптән Н/С
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п 2018 2019 2018 2019

1 с 00.00 до 06.00 8-1-10 14-1-22 3-1-5 5-1-9
2 с 06.00 до 12.00 23-2-29 17-7-22 2-0-2 1-1-1
3 с 12.00 до 18.00 21-5-27 30-6-52 1-1-0 2-0-4
4 с 18.00 до 24.00 25-7-40 24-3-37 6-2-15 6-0-11

Барлыгы 77-15-106 85-17-133 12-4-22 14-2-25

                    Юл-транспорт һәлакәтен төр буенча бүлү:

ЮТҺ төре ЮТҺ САНЫ
Һәлак булды Яраланды

Барлыгы Балалар Барлыгы Балалар

Хайванны таптау 2 0 0 3 0

Бәрелеш 44 11 1 85 8

Аудару 19 3 1 24 1

Басып торган ТСка 
бәрелү

2 0 0 2 0

Каршылыкка бәрелү 5 0 0 8 2

Җәяүлегә менү 10 3 0 8 1

Юлдан чыгу 3 0 0 3 0

барлыгы 85 17 2 133 12

Юл-транспорт  һәлакәтләрен  анализлау  күрсәткәнчә,  юл-транспорт
һәлакәтләренең төп саны «Казан-Оренбург» федераль трассасы участогында, шулай
ук  республика  әһәмиятендәге  "Столбище-Атабай"»«Казан-Оренбург-Аэропорт»,
«Казан-Матюшино» юлларында башкарылган  һәм  2 ЮТҺ Лаеш шәһәрендә булды.
2019 елның 11 ае эчендә, узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда, «Казан-
Оренбург»  федераль  әһәмияттәге  юллардагы  юл-транспорт  һәлакәтләре  саны
күрсәткече шул ук дәрәҗәдә калды. Моңа Сокуры авылыннан Казан шәһәренә кадәр
юл участогында өстәмә хәрәкәт полосалары булдыру һәм хокук бозуларны фото һәм
видеофиксацияләү  комплексларын  куллану  буенча  чаралар  ярдәм  итте. Шуның
белән  бергә,  «Казан-Оренбург-Аэропорт»,  «Столбище  -  Атабай»  территориаль
әһәмияттәге юлларда юл-транспорт һәлакәтләренең саны артты.

«Казан - Матюшино» автомобиль юлында һәм Лаеш шәһәрендә юл-транспорт
һәлакәтләре саны сизелерлек кимеде. 

3 нче таблицада ЮХИДИ бүлеге тарафыннан ачыкланган юл хәрәкәте
кагыйдәләрен бозуның төп төрләре китерелгән

№
п/п

Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу
Ачыкланган юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очраклары

саны
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Исерек  килеш  руль  артына
утыручылар

90 95 101 117 120 118

2. Узып китү кагыйдәләре 12.15.4 108 142 147 180 232 332

3. ДУЮ 12.23 86 130 125 127 113 128

4. Каеш 12.6 623 1375 1207 1227 1302 1404

5. Штрафны вакытында түләмәгән
20.25 ч.1

127 199 150 244 268 258

6. Укылмый торган г/н 461 637 821 768 463 438

7. Таныклыксыз 12.7.1 - - 20 32 42 48

8. Җәяүлеләр12.29-12.30 57 125 116 116 82 83

9. Җәяүлене үткәрмәде 12.18 57 69

10. ЮХИДИ  шәхси  составы
ачыклаган  юл  хәрәкәте
кагыйдәләре,.

5139 10084 10197 9230 7788 6240

11. ФВФ приборлары 210918 152161

Тулаем алганда, программаның мөһим күрсәткече һәм мөһим индикаторлары
үзгәрешләре  динамикасы 4 нче таблицада китерелгән.

2010-2019 елларда Лаеш районында авария хәленең төп күрсәткечләре               
4Таблица

Күрсәткеч һәм
Индикаторлар

2010елн
ың 11

ае

2011
елның
11 ае

2012
елның
11 ае

2013
елның
11 ае

2014
елның
11 ае

2015
елның
11 ае

2016
елның
11 ае

2017
елның
11 ае

2018
елның
11 ае

2019
елның
11 ае

ЮТҺ саны 117 101 74 54 70 49 47 52 77 85

ЮТҺдә һәлак 
булучылар 
саны

25 26 19 27 25 16 14 12 15 17

ЮТҺдә зыян 
күрүчеләр 
саны

154 138 106 70 96 55 57 68 106 133

II. Программаның төп максатлары һәм бурычлары

Программаның  максаты-юл-транспорт  һәлакәтләре  нәтиҗәсендә  һәлак
булучылар  саны  буенча  күрсәткечне  20  кешегә  кадәр  арттырмау,  ә  мөмкин
булганча-юл-транспорт һәлакәтләрендә һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр санын
киметү.
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Программаның максатына ирешү шарты булып түбәндәге бурычларны хәл итү
тора:

- юл-транспорт һәлакәте концентрациясе урыннарын бетерү;
- автомобиль юлларының потенциаль куркыныч участокларын бетерү;
- юл хәрәкәте хәрәкәтендә катнашучыларның куркыныч тотышын кисәтү;
-балалар  юл-транспорт  травматизмын  кыскарту  һәм  балалар  белән

профилактик эш алып бару;
- җәяүлеләрне таптау очракларының кыскаруы, бигрәк тә тәүлекнең караңгы

вакытында, яктылыкны кире кайтаручы элементларны куллану һәм җәяүлеләр кичү
юлларын  җиһазландыру исәбенә;

- транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны камилләштерү;
-  юл-транспорт  һәлакәте  нәтиҗәсендә  зыян  күргән  затларга  ярдәм  күрсәтү

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген күтәрү, тиешле хезмәтләрнең юл-транспорт һәлакәте
урынына килү вакытын кыскарту;

-транспорт чараларының куркынычсызлык дәрәҗәсен күтәрү.
Программаны гамәлгә ашыру түбәндәге беренче чираттагы чараларны гамәлгә

ашыруны күздә тота:
-  юл-транспорт  һәлакәтләре  санын,  шулай  ук  һәлак  булучылар  һәм  аларда

зыян күрүчеләр санын кыскарту;
- профилактик эшкә күбрәк кешене җәлеп итү;
- иминлек чаралары булуга, төзеклеккә һәм кулланылуга контрольне көчәйтү;
-ДДТТны  профилактикалауны  арттыру,  балаларны  тотып  торучы

җайланмаларны, яктылыкны кире кайтара торган элементларны актив кертү;
- транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыру буенча эшләр күләмен шактый

арттыру,  шул  исәптән  юл-транспорт  һәлакәтләрен  концентрацияләү  урыннарын
бетерү;

- юл хәрәкәтен оештыруның заманча инженерлык схемаларын, заманча техник
чараларны (юл билгеләрен, билгеләрне һ.б.) куллану;

- җәяүлеләр өчен кичү юллары төзү һәм төзекләндерү;
-  юл-транспорт  травматизмы  динамикасының,  юл  хәрәкәте  иминлеге

проблемалары  буенча  иҗтимагый  фикернең  һәм  Программа  чараларын  гамәлгә
ашыруның мониторингы;

-  билгеләнгән  кагыйдәләрнең  юл  хәрәкәтендә  катнашучыларның  үтәвен
тикшереп тору һәм күзәтү рәвешләрен һәм ысулларын камилләштерү

.

III.  Программа чаралары исемлеге

Программага  юл  хәрәкәтендә  катнашучыларның  куркынычсыз  тәртибен
формалаштыру системасын камилләштерү чаралары кертелгән, аларның иң мөһиме:
профилактик эш башкару;

мәгариф учреждениеләре укытучылары һәм юл хәрәкәте катнашучылары өчен
дәреслекләр, китаплар, методик ярдәмлекләр һәм башка басма продукция эшләү һәм
чыгару;
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учреждениеләрне  методик  һәм  матди-техник  тәэмин  итү  системасын
камилләштерү, әлеге учреждениеләр укытучыларының квалификациясен күтәрү һәм
аттестацияләү;

мәктәпләрне  һәм  балалар  бакчаларын  автокласслар  һәм  комплектлау
әйберләре белән тәэмин итү;

турлар, конкурслар, акцияләр оештыру һәм уздыру

Массакүләм  мәгълүмат  чаралары  ярдәмендә  юл  хәрәкәте  иминлеге
проблемалары  турында  җәмәгатьчелек  фикерен  формалаштыру,  халыкка,  шул
исәптән  балаларга  һәм яшүсмерләргә  белем бирүнең нәтиҗәле ысулларын кертү,
юлларда үзеңне хәвефсез тоту кагыйдәләрен кертү, яктылыкны кире кайтара торган
җайланмаларны  куллануны  популярлаштыру,  фотовидеофиксация  системаларын
кулланып  чыгарылган  административ  хокук  бозулар  турындагы  эшләр  буенча
карарларның  күчермәләрен  электрон  рәвештә  таратуга  тоташтыру  буенча  эшләр
дәвам иттереләчәк..

Шулай  ук  җәмәгатьчелек  фикерен  формалаштыру  һәм  юл  хәрәкәте
кагыйдәләрен үтәү буенча махсус пропаганда кампанияләрен массакүләм мәгълүмат
чаралары аша оештыру һәм үткәрү күздә тотыла.. 

Программада юл хәрәкәтендә иң якланмаган балалар һәм яшүсмерләргә зур
игътибар бирелә.Түбәндәгеләр карала:

укытучылар  һәм ата-аналар  һәм башка балалар матбугат  продукциясе  өчен
дәреслекләр, китаплар, методик әсбаплар эшләү һәм чыгару;

юлларда  һәм  урамнарда  балаларның  һәм  яшүсмерләрнең  куркынычсыз
тотышын тәрбияләү һәм укыту системасын үстерү;

балалар  һәм  мәктәп  балаларын  тәрбияләү  һәм  укыту  программаларын  юл
хәрәкәте кагыйдәләренә һәм юлларда һәм урамнарда куркынычсыз тотышка әзерләү
һәм кертү;

юлларда һәм урамнарда үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә өйрәтү өчен мәктәпкәчә
балалар  учреждениеләрен  техник  чаралары,  күрсәтмә  материаллары  белән
җиһазландыру.

Балалар  өчен  чаралар  эшләгәндә  аларның  юл-транспорт  һәлакәтенә  эләгү
куркынычын киметү өчен үз-үзләрен тотышларына йогынты ясарга тиешлеге исәпкә
алынган.  Яктылык  кайтаручы  элементлар  куллану  һәм  юл  хәрәкәте  кагыйдәсен
өйрәнү аеруча мөһим..

Шулай ук контроль-күзәтчелек эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген күтәрү исәбенә
аварияләрне кыскарту күздә тотыла: юл йөрү кагыйдәләрен бозуның видеофиксация
комплекслары санын арттыру, радарларны, КРИС-П тибындагы приборларны киң
куллану.

Моннан  тыш,  җәяүлеләрне  таптау  очракларын  минимальләштерергә
мөмкинлек  бирә  торган  чаралар  уздыру,  ә  атап  әйткәндә,  юлларда  яктырту  һәм
тротуарларны урнаштыру,  җәяүлеләр өчен чыгу юлларын салу,  кисәтү билгеләре
куелган ясалма тигезсезлекләр урнаштыру, бигрәк тә мәгариф учреждениеләрендә
юл билгеләре линияләрен, тукталыш павильоннарын һәм башкаларны урнаштыру
планлаштырыла.

Юл-транспорт  һәлакәтләре  санын  киметү  максатларында  «Казан-Оренбург
автомобиль  юлыннан  Казан  аэропортына  килү»  юлы  участогында  хәрәкәт
полосалары  санын  дүрткә  кадәр  арттыру  юлы  белән  автомобиль  юлының  әлеге
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участогын реконструкцияләү кирәк. Автомобиль юлының әлеге участогында 5 юл-
транспорт һәлакәте булган, аларда 10 кеше зыян күргән..

Юл-транспорт  һәлакәтләре  концентрациясенең  ачыкланган  потенциаль-
куркыныч урынын бетерү максатларында: Столбище авылы янындагы «Столбище-
Атабай»  һәм  «Аэропорт-Столбище»  автомобиль  юллары  ягыннан  әлеге  юлны
тикшерү  өчен  Столбище  авыл  җирлеге  башкарма  комитеты  җитәкчесе  һәм
«Главтатдортранс» ДКУ вәкиле белән берлектә чыгу планлаштырыла..

«Казан-Оренбург» - Лаешка керү юлы участогында аварияләрне киметү һәм
кыргый хайваннарны таптату очракларын минимальләштерү максатларында Лаеш-
Казан юнәлеше буенча юлның сул ягында ясалма яктырту урнаштыру һәм агачлар
кисү зарур».

IV. Программаны ресурслар белән тәэмин итү

Программаны  ресурслар  белән  тәэмин  итүне  планлаштырганда  район,  җирлек,
шәһәр  бюджетының  реаль  керемнәре,  аварияләрнең  торышы,  юл  хәрәкәте
куркынычсызлыгын  тәэмин  итү  проблемасының  югары  икътисадый  һәм  социаль-
демографик әһәмияте, шулай ук аны хәл итү мөмкинлеге исәпкә алынды.

Программа чараларын финанслау район бюджеты, җирлекләр бюджеты, шулай ук
район бюджетына керә торган өстәмә керемнәр, алар булганда, Татарстан Республикасы
бюджетыннан  субвенцияләр,  шулай  ук  бюджеттан  тыш  акчалар  (предприятиеләр  һәм
иганәчеләр акчалары) хисабына гамәлгә ашырылачак. 

Программаны финанслау күләме чараларны гамәлгә ашыру барышында билгеләнгән
чыгымнарны исәпкә алмыйча, 29 924 070,0 сум тәшкил итә.

Программаны  финанслау  күләме  планлаштырылган  чараларга  бәйле  рәвештә  3-7
кушымталарда китерелгән.

V. Программаны тормышка ашыру механизмы

Механизм  реализации  Программы  основывается  на  совместной  работе  отдела
ГИБДД МВД России по Лаишевскому району,  органов местного самоуправления,  иных
организаций и учреждений.

Программаны тормышка ашыру белән идарә итүнең оештыру-
хокукый аспектлары

Программа, «Юл хәрәкәте иминлеге турында» 1995 елның 10 декабрендәге 196-ФЗ
номерлы Федераль закон, «2013-2020 елларда юл хәрәкәте иминлеген арттыру» федераль
максатчан  программасы турында»  Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  03.10.2013  № 864
карары  нигезендә  эшләнгән  һәм  Россия  Федерациясенең,  Татарстан  Республикасының
норматив хокукый актлары һәм муниципаль норматив хокукый актларында билгеләнгән
нормалар нигезендә гамәлгә ашырыла..

Программаны гамәлгә ашыруга идарә итүне Программаның координаторы гамәлгә
ашыра.

Финанслау чыганагы -  район бюджеты,  җирлекләр бюджетлары,  бюджеттан тыш
акчалар, шулай ук Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелгән акчалар.
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Бүлеп бирелгән акчалардан файдалану турындагы Программаны һәм хисаплылыкны
финанслау  тәртибе,  шулай  ук  аны  үтәү  чыгымнарын  исәпкә  алу  Россия  Федерациясе,
Татарстан  Республикасы,  муниципаль  берәмлекнең  норматив  документлары  белән
билгеләнә.  Программаның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Программаны  гамәлгә  ашыру
нәтиҗәләре турында хисапларны тыңлау юлы белән муниципаль заказчы гамәлгә ашыра..

Программаның  чараларын  гамәлгә  ашыруның  гомуми  контролен  районның
башкарма комитеты, Россия Эчке эшләр министрлыгының Татарстан Республикасы Лаеш
районы  буенча  ЮХИДИ  бүлекчәсе,  «Лаеш  районында  Татарстан  Республикасы  юл
хәрәкәте иминлегенең фәнни һәм мәгариф программаларын финанслау дирекциясе» дәүләт
учреждениесе алып бара».

Программаны  гамәлгә  ашыру  белән  агымдагы  идарә  итүне  Программаның
координаторы гамәлгә ашыра.

Программа  чараларын  үтәүчеләр, Россия  Федерациясе,  Татарстан  Республикасы
законнарында, районның норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә билгеләнә.

Программаның  координаторы, билгеләнгән  тәртиптә, Татарстан  Республикасы
Министрлар  Кабинетына,  Татарстан  Республикасы  ЮХИДИ  идарәсенә  Программаның
барышы һәм нәтиҗәләре турында хисап тапшыра.

Программаны гамәлгә ашыруны идарә итүнең финанс
аспектлары

Программа чараларын финанслау район бюджеты, җирлекләр бюджеты, шулай ук
район  бюджетына  керә  торган  өстәмә  керемнәр  исәбеннән,  алар  булганда,  Татарстан
Республикасы  бюджетыннан  субвенцияләр,  шулай  ук  бюджеттан  тыш  акчалар
(предприятиеләр һәм иганәчеләр акчалары) бүлеп бирелгән очракта, гамәлгә ашырылачак..

VI. Программаның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре

Программаны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелегенең күрсәткечләре:
Программаның иң мөһим күрсәткеченә ирешү дәрәҗәсен - юл-транспорт һәлакәте

нәтиҗәсендә һәлак булган затлар санын кыскарту;
Программаның мөһим индикаторлары кимү дәрәҗәсе:
транспорт куркынычы (юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны);
социаль куркыныч (юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны);
нәтиҗәләрнең авырлыгы (юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган затлар

саны);
юл-транспорт һәлакәтләрен концентрацияләү урыннары саны кимү;
юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган балалар саны кимү;
Зыян күрүчеләр булган юл-транспорт һәлакәтләре саны кимү белән билгеләнә.
2020 елда юл – транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр саны

кимү һәм һәлак булучылар саны 20 кешедән артмау көтелә.  
Кешеләр  үлеменнән  социаль-икътисадый  зыянның  кимүе  юл-транспорт

һәлакәтеннән социаль-икътисадый зыян нормативларын бәяләү һәм исәпләү методикасы
(N Р-03112199-0502-00) нигезендә билгеләнгән.  Шул ук вакытта юл-транспорт һәлакәте
нәтиҗәсендә һәлак булган затлар саны күрсәткече, кулланучылар бәяләре үсеше индексын
исәпкә алып, исәп-хисап (2004 елда), 5,728 млн. сум күләмендә зыян күләме нормативы
белән  карала.  Социаль-икътисадый  зыянның  реаль  кимүе  күбрәк  булачак,  чөнки
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китерелгән фаразларда юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр саны исәпкә
алынмый..

Файдаланылган кыскартулар исемлеге
Кыскартылган исем Тулы исеме

АППГ Узган елның шул ук чоры
БДД юл хәрәкәте куркынычсызлыгы
ЮХИДИ Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе
«Главтатдортранс» ДКУ «Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 

каршындагы Татарстанның юл-транспорт комплексын карап тоту һәм 
үстерү баш идарәсе " дәүләт казна учреждениесе»

«ДӘҮЛӘТ 
учреждениесе ДФН һәм 
ИП ТР юл хәрәкәте 
иминлеге»

дәүләт учреждениесе финанслау Дирекциясе «фәнни һәм белем бирү 
программаларын юл хәрәкәте иминлеген Татарстан Республикасы»

ДДТТ Балалар юл-транспорт һәлакәтләрендә имгәнү очраклары
ДПС Юл-патруль хезмәте юл-патруль хезмәте
ДТП Юл-транспорт һәлакәте
ПДД Юл йөрү кагыйдәләре
Р буенча ЭЭМ ЮХИДИ
идарәсе,

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Юл 
хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе

УДС Урам-юл челтәре 
ЧС Гадәттән тыш хәл
ЭМП Ашыгыч медицина ярдәме 
АҖ Авыл җирлеге
ДЮАШ Балалар һәм яшүсмерләр автомобиль мәктәбе
ЮИД Хәрәкәтнең яшь инспекторлары 
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2020 елга Татарстан Республикасы
муниципаль районы

«Лаешта юл хәрәкәте
куркынычсызлыгын    арттыру»

район максатчан программасына
1 кушымта

Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген исәпләү

№ 
п/п

Күрсәткеч исеме 2015 елда 
күрсәткече

(база)

2018 елда 
күрсәткече

(база)

2019 елда 
күрсәткече

(база)

2020 елда 
күрсәткече

(бәяләү)

1 Юл-транспорт  һәлакәтләре
нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны
(программа күрсәткече), кеше.

17 15 тән 
артык 
түгел

15 тән 
артык түгел

20 тән артык
түгел

2 Юл-транспорт  һәлакәтләре
нәтиҗәсендә  һәлак  булган  затлар
саны  (инерцияле  сценарий  -
программа-максатчан  методы
булмау  шартларында  ситуацияне
үстерү), кеше.

40тан 
артык

40тан 
артык

50дән артык 100дән 
артык

3 Юл-транспорт  һәлакәтләре
нәтиҗәсендә һәлак булучылар санын
киметү  (инерцион  сценарий  белән
чагыштырганда), кеше.

23 25 35 80

4 Программаны  гамәлгә  ашырудан
социаль-икътисадый  зыянның
кимүе, млн. сум.

- 143,20 200,48 458,24

5 Программаны  гамәлгә  ашыруга
чыгымнар, млн. сум.

- 29,90 29,90 43,95

6 Программаны  гамәлгә  ашырудан
социаль-икътисадый  файда,  млн.
сум.

- 113,20 170,58 414,29
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2020 елга Татарстан Республикасы
муниципаль районы

«Лаешта юл хәрәкәте
куркынычсызлыгын    арттыру»

район максатчан программасына
2 кушымта
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Программаның бюджет нәтиҗәлелеген исәпләү

№ 
п/п

Күрсәткеч исеме 2015 елда 
күрсәткече

(база)

2018 елда 
күрсәткече

(база)

2019 елда 
күрсәткече

(база)

2020 елда 
күрсәткече

(бәяләү)

1 Юл-транспорт һәлакәтләре 
нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр 
саны (программа күрсәткече), кеше 
саны.

17

15 тән 
артык 
түгел

15 тән 
артык түгел

20дән артык
түгел

2 Юл-транспорт  һәлакәтләре
нәтиҗәсендә  һәлак  булган  затлар
саны  (инерцияле  сценарий  -
программа-максатчан  методы
булмау  шартларында  ситуацияне
үстерү), кеше.

40 артык 40 артык 50 артык 100 артык 
артык

3 Юл-транспорт һәлакәтләре 
нәтиҗәсендә һәлак булучылар санын
киметү (инерцион сценарий белән 
чагыштырганда), кеше.

23 25 35 80

4 Программаны  гамәлгә  ашырудан
социаль-икътисадый  зыянның
кимүе, млн. сум.

-
143,2 200,48 458,24

5 Җирлекләр һәм район бюджеты 
керемнәренә өлеш, млн. сум.

-
- - -

6 Авыл җирлекләре һәм район 
бюджетларының программаны 
тормышка ашыруга чыгымнары, 
млн. сум.

-
26,5 26,40 25,45

7 Программаны тормышка ашыруның 
бюджет нәтиҗәсе, млн. сум.

-
116,7 174,08       432,79
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2020 елга Татарстан Республикасы 
  муниципаль районы

«Лаешта юл хәрәкәте
куркынычсызлыгын    арттыру»

район максатчан программасына
                                                                                                                                                                                       3 кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында транспорт чаралары һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны 
камилләштерүгә юнәлдерелгән оештыру-планлаштыру һәм инженерлык чаралары

сум

N
ЧАРАЛАРНЫҢ ИСЕМЕ

ҮТӘЛҮ
СРОГЫ

Финанслауны
ң гомуми
күләме

Финанслау

Үтәү өчен
җаваплы

(килешү буенча)
Көтелгән нәтиҗә

Татарстан
Республикасы

бюджеты
акчалары
исәбеннән

район бюджеты

район бюджетына
керә торган өстәмә

керемнәр
хисабына

бюджеттан
тыш

чыганаклар
хисабына

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Никольское Һәм Чирпы
авылларында юл эшләре

программасы буенча урам-юл
челтәрен норматив хәлгә

китерү

2020 год 15 000 000,0 15 000 000,0 - -

Аукцион
нәтиҗәләре

буенча
сайланган

подрядчы оешма

Торак пунктларда
юл катламын

яхшырту,
юллардагы чокыр -
чакырларны бетерү

2.
Комлы Кавал, Столбище,

Габиш авылларында
автомобиль юллары төзү

2020 год 23 800 000,0 23 800 000, 0

Аукцион
нәтиҗәләре

буенча
сайланган
подрядчы

оешма, ТР Лаеш
МР Башкарма

комитеты

Юлларда
җәяүлеләрнең

хәрәкәт иминлеген
тәэмин итү, торак

пунктларның урам-
юл челтәрен

камилләштерү
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3.

Юл катламына яктылык
кайтаручы элементлар булган

горизонталь юл тамгасы
линияләрен төшерү (1399,3

кв. м.))

2020 год 185 753,70 185 753,70 - -

Лаеш шәһәре
Башкарма

комитеты, «РСК
" ҖЧҖ

Инженерлык
технологияләре»

Юл хәрәкәте
иминлеген тәэмин

итү

4.
Лаеш шәһәренең Автомобиль
юлларын чокырлар ремонтлау

(821 кв. м.))
2020 год 800 000,0 - 800 000,0 - -

Лаеш шәһәре
Башкарма
комитеты

Юлларда
җәяүлеләрнең

хәрәкәт иминлеген
тәэмин итү, торак

пунктларның урам-
юл челтәрен

камилләштерү

5.

Яктылык кайтаручы
элементлар булган полосалар

буенча хәрәкәт
билгеләнүләрен төшерү (214,3

кв. м.))

2020 год 414 246,30 414 246,30

Лаеш шәһәре
Башкарма

комитеты, «РСК
" ҖЧҖ

Инженерлык
технологияләре»

Юлларда
җәяүлеләрнең

хәрәкәт иминлеген
тәэмин итү, торак

пунктларның урам-
юл челтәрен

камилләштерү

6.

Юл билгеләрен кую
фундаментсыз: металл

стойкаларда һәм яктылык
кайтаручы тасмалы бәяләнгән

нигездә («Максималь
тизлекне чикләү», «юл бир»,
«җәяүлеләр кичү юлы») - 17

берәмлек.
һәм ремонт гамәлдәге юл

билгеләре (буяу)

2020 год 250 000,0 250 000,0

Лаеш шәһәре
Башкарма

комитеты, «РСК
" ҖЧҖ

Инженерлык
технологияләре»

Юлларда
җәяүлеләрнең

хәрәкәт иминлеген
тәэмин итү, торак

пунктларның урам-
юл челтәрен

камилләштерү

7.
Район торак пунктларында юл

буйларын яктыртуны
урнаштыру

2020 год
3 500 000,0 3 500 000,0

Авыл
җирлекләре
башкарма

комитетлары

Юл хәрәкәте
иминлеген тәэмин

итү
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8.

Ясалма тигезсезлекләрне
төзекләндерү, «җәяүлеләр

кичүе» юл тамгаларын
төшерү, Лаеш, Столбище,
Усад, Комлы Кавал, Олы
Кабан, Орел, Свхз торак

пунктларында юл билгеләре
кую.алар.25 Октябрь, Атабай,

Макаровка, Кече Елга,
Матюшино

2020 год по смете по смете

Муниципаль юл
фондларының

калдыклары, алар
булганда, җирлекләр
бюджетына өстәмә

керемнәр дә, булганда

Җирлекләрнең
башкарма

комитетлары

Юл хәрәкәте
иминлеген тәэмин

итү

15.

Декабристлар һәм Лебедева
урамнары киселешендә
коймалар урнаштыру
(светофор объекты)

2020 год
по смете

Смета буенча.
Өстәмә керемнәр

булганда

Лаеш шәһәре
башкарма
комитеты

БДД таләпләрен 
тәэмин итү

17.

«Казан-Оренбург» Лаешка
керү урыны автомобиль юлы

участогында яктырту,
коймалар һәм агачлар кисү - 

2020 год
по смете

«Татарстан
Республикасы

Главтатдортрансы
» ДКУ һәм
Татарстан

Республикасы
Транспорт һәм юл

хуҗалыгы
министрлыгына

үтенечнамә
җибәрергә.

Юл-транспорт 
һәлакәте һәм 
хайваннарны таптау
очракларының 
кимүе

Итого 43 950 000,00 18 500 000,0 25 450 000,00 -
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2020 елга
Татарстан Республикасы 

  муниципаль районы
«Лаешта юл хәрәкәте

куркынычсызлыгын    арттыру»
район максатчан программасына

                                                                                                                                                                                       4 кушымта

Юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә зыян күргән затларга ярдәм күрсәтү системасын үстерүгә юнәлдерелгән
гамәлләр

(сум)

N
 ФЦПбу

енча

Чараның исеме Үтәү срогы Финанслауны
ң гомуми
күләме,

Финанслау Башкару өчен
җаваплы
(килешү
буенча)

Көтелә торган нәтиҗә
Татарстан

Республикасы
бюджеты
акчалары
исәбеннән

район
акчалары
исәбеннән

Бюджеттан
тыш

чыганаклар

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ашыгыч ярдәм машиналарының юл-
транспорт һәлакәте булган урынга килү 
вакытын максималь кыскарту һәм 
машиналарны зыян күрүчеләргә ярдәм 
күрсәтү өчен кирәкле җиһазлар белән 
тәэмин итү өчен шартлар тудыру

2020 ел
дәвамында

Финанслау
планы

нигезендә

Финанслау
планы

нигезендә

Финанслау
планы

нигезендә

Лаеш РҮХ "
ДАСУ»

юл-транспорт һәлакәте
урынында ашыгыч ярдәмне
нәтиҗәле күрсәтү, авария -

коткару эшләрен башкаруның
нәтиҗәлелеген арттыру

Барлыгы Финанслау
планы

нигезендә

Финанслау
планы

нигезендә

Финанслау
планы

нигезендә

Финанслау
планы

нигезендә
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2020 елга Татарстан Республикасы 
  муниципаль районы

«Лаешта юл хәрәкәте
куркынычсызлыгын    арттыру»

район максатчан программасына
                                                                                                                                                                                       5 кушымта

Хокукый аңны күтәрүгә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның үз-үзен тотышын кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар

N Чараның исеме Үтәү
срогы

Финансла
уның

гомуми
күләме,

Финанслау Башкару өчен җаваплы
(килешү буенча)

Көтелә торган нәтиҗә
Татарстан 
Республикасы 
бюджеты 
акчалары 
исәбеннән

район
акчалар

ы
исәбенн

ән
1 2 3 4 5 6 7 8
1 «Игътибар-балалар» операциясен уздыру чорында

профилактик  эшне  оештыру  һәм  үткәрү  (Май-
июнь, август-сентябрь);

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик
чыгымнар

буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, Лаеш
районы буенча Россия ЭЭМ 
ЮХИДИ бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

2 Балалар, ата-аналар белән юл хәрәкәте кагыйдәләре
буенча лекцияләр, әңгәмәләр һәм массакүләм 
агитация чаралары үткәрүне оештыру;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик
чыгымнар

буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, Лаеш
районы буенча Россия ЭЭМ 
ЮХИДИ бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

3 Мәктәпләрне һәм районның балалар бакчасын 
автокласслар һәм комплектлау әйберләре белән 
тәэмин итү;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, Лаеш
районы буенча Россия ЭЭМ 
ЮХИДИ бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

4 Мәктәпләрне  һәм  методик  әдәбият  белән  тәэмин
итү,  балалар  юл-транспорт  травматизмын
профилактикалау буенча күрсәтмә агитация белән
тәэмин итү;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, Лаеш
районы буенча Россия ЭЭМ 
ЮХИДИ бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

5 «Куркынычсыз  тәгәрмәч»  ярышларының  район
турын оештыру һәм уздыру;

2020 ел
дәвамынд

Фактик 
чыгымнар

Фактик 
чыгымнар 

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, Лаеш

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
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а буенча буенча районы буенча Россия ЭЭМ 
ЮХИДИ бүлеге

балалар травматизмын 
профилактикалау

6 Массакүләм  мәгълүмат  чаралары  һәм  ПДН белән
уртак акцияләр оештыру һәм үткәрү: «Табып ал!»,
«Күренебрәк бул», «Бала - төп пассажир», «Әдәпле
машина йөртүче» һ.б.;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, Лаеш
районы буенча Россия ЭЭМ 
ЮХИДИ бүлеге 

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

7 Ел саен «Юл-транспорт һәлакәте корбаннарын искә
алу көне» акциясен оештыру һәм уздыру;

В течение
2020 года

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, 
Лаеш районы буенча 
Россия ЭЭМ ЮХИДИ 
бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

8 Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм 
башлангыч сыйныф укучылары өчен БДД буенча 
тематик спектакльләр күрсәтү;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, 
Лаеш районы буенча 
Россия ЭЭМ ЮХИДИ 
бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

9 «Бала күзлегеннән юлда иминлек» район иҗат 
эшләре конкурсын оештыру һәм үткәрү;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, 
Лаеш районы буенча 
Россия ЭЭМ ЮХИДИ 
бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

10 «Автоледи», «Автосессия», «Автобабай» машина 
йөртү осталыгының район конкурсларын оештыру 
һәм үткәрү;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, 
Лаеш районы буенча 
Россия ЭЭМ ЮХИДИ 
бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

11 Гомуми белем бирү оешмаларында, ЮИД 
отрядларында ел дәвамында юл хәрәкәте иминлеге 
буенча профилактик чаралар;

2020 ел
дәвамынд

а

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, 
Лаеш районы буенча 
Россия ЭЭМ ЮХИДИ 
бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

12 Өлкән халык арасында юл хәрәкәте иминлеге 
буенча профилактик эш.

В течение
2020 года

Фактик 
чыгымнар
буенча

Фактик 
чыгымнар 
буенча

«ТР ЮХИДИ ФНП 
дирекциясе» ДКУ КФ, 
Лаеш районы буенча 
Россия ЭЭМ ЮХИДИ 
бүлеге

"Урамнарда һәм юлларда хәвефсез 
тәртип" төшенчәсен формалаштыру, 
балалар травматизмын 
профилактикалау

Барлыгы Фактик
чыгымнар

буенча

Фактик
чыгымнар

буенча

-
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2020 елга Татарстан Республикасы 
  муниципаль районы

«Лаешта юл хәрәкәте
куркынычсызлыгын    арттыру»

район максатчан программасына
                                                                                                         6 кушымта
                                                                                     

Чаралар буенча Программаны финанслауның якынча күләмнәре (сум)

Финанслау юнәлешләре Чыгымнар күләме

Всего Район
бюджеты

ТР бюджеты район
бюджетына

өстәмә
керемнәр

Бюджеттан
тыш

чыганаклар

Хокукый аңны күтәрү һәм юл 
хәрәкәтендә катнашучыларның үз-
үзләрен тотышын кисәтү

Фактик
чыгымнар

буенча

Фактик
чыгымнар

буенча

Смета буенча -

Транспорт һәм җәяүлеләр 
хәрәкәтен оештыруны 
камилләштерүгә юнәлдерелгән 
оештыру-планлаштыру һәм 
инженерлык чаралары

43 950 000,00 25 450 000,00 18 500 000,0 Смета буенча -

ЮТҺ нәтиҗәсендә зыян күргән 
затларга ярдәм күрсәтү системасын
үстерү

Фактик
чыгымнар

буенча

- - Фактик
чыгымнар

буенча

Барысы 43 950 000,00 25 450 000,00 18 500 000,0 Смета буенча Фактик
чыгымнар

буенча
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2020 елга Татарстан Республикасы 
  муниципаль районы

«Лаешта юл хәрәкәте
куркынычсызлыгын    арттыру»

район максатчан программасына
                                                                                                         6  кушымта

Программаны финанслау күләме (сум)

Финанслау чыганагы 2020 год

Барылыгы ,
шул исәптән:

43 950 000,00

ТР акчалары 18 500 000,0

Район акчалары 25 450 000,00

Район бюджетына өстәмә керемнәр По смете

Бюджеттан тыш чыганаклар Фактик чыгымнар буенча
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	Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында транспорт чаралары һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны камилләштерүгә юнәлдерелгән оештыру-планлаштыру һәм инженерлык чаралары
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