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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 КАРАР                                                      
 
 «30» декабрь 2019 ел                                                                                              № 389 

 

«2020-2022 елларга Азнакай муниципаль 

районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 

муниципаль программасы турында 

 
 Азнакай муниципаль районы территориясендҽ юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы тҽэмин итҥ максатында карар бирҽ: 

 1. «2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль программасын расларга (алга таба -  

Программа) 

   2. Программаны ҥтҽҥчелҽргҽ расланган программа кысаларында каралган 

чараларны вакытында башкаруны тҽэмин итҽргҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

3. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» 

муниципаль казна учреждениясенҽ, Азнакай муниципаль районы бюджетын 

формалаштырганда, чираттагы финанс елына ҽлеге максатларга Азнакай 

муниципаль районы бюджетыннан һҽм муниципаль берҽмлеклҽр 

бюджетларыннан җибҽрелҽ торган чараларны тормышка ашыруга акча кҥздҽ 

тотарга тиеш. 

 4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

порталы» нда тҥбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru 

«Идарҽ» дҽҥлҽт автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында урнаштырырга, 

Азнакай муниципаль районының Интернет мҽгълҥмати-телекоммуникацион 

челтҽрендҽ тҥбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам. 

 

 

 

 

Җитҽкче                                                                                 А.Х. Шҽмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

кушымта 

 ___ «_________» 2019 №____ 

 

Максатчан муниципаль программа паспорты 

 

«2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 

 

Программаның исеме «2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районында юл 

хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль максатчан 

программа (алга таба -  Программа) 

Программа эшлҽҥ ҿчен 

нигез 

- Россия Федерациясе Президентының "Юл хҽрҽкҽте 

иминлеген тҽэмин итҥ буенча ҿстҽмҽ чаралар турында" 1998 

елның 15 июнендҽге 711 номерлы Указы; 

- Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең "2013-2020 елларда юл 

хҽрҽкҽте иминлеген арттыру" федераль максатчан 

программасы турында" 2013 елның 3 октябрендҽге 864 

номерлы карары; 

- Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан 

Республикасында юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ чаралары 

турында" 2014 елның 6 декабрендҽге ПУ-1115 номерлы Указы; 

- "Юл хҽрҽкҽте иминлеге турында" 1995 елның 10 

декабрендҽге 196-ФЗ номерлы Федераль Закон; 

Заказчы - 

программаның 

координаторы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

Тҿп эшлҽҥчелҽр 

Программаны тҿп 

эшлҽҥчелҽр 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты, Россия Эчке 

эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бҥлеге 

Программаның максатлары 

һҽм бурычлары 

Программаның максаты-юл - транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар, шул исҽптҽн балалар санын 

2022 ел ахырына 2012 елның шул ук кҥрсҽткече белҽн 

чагыштырганда 15 кешегҽ (68,2%) киметҥ. 

Программаның бурычлары: 

- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның ҥз-ҥзлҽрен куркыныч 

астына куюларын кисҽтҥ; 

- балаларның юл-транспорт имгҽнҥлҽрен киметҥ (ДДТТ); 

- шҽһҽрлҽрдҽ транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны 

камиллҽштерҥ; 

- тиешле хезмҽтлҽрнең юл-транспорт һҽлакҽтлҽре урынына 

килҥ вакытын кыскарту, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрендҽ зыян 

кҥргҽн затларга ярдҽм кҥрсҽтҥ буенча аларның эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлелеген арттыру; 

- транспорт чараларының куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ;  

- юл хҽрҽкҽте ҿлкҽсендҽ хокук бозуларга тискҽре караш 

тудыра торган пропаганда системасын булдыру, машина йҿртҥ 

культурасын арттыру. 



Мҿһим максатчан 

кҥрсҽткечлҽр һҽм 

индикаторлар 

Программаның иң мҿһим кҥрсҽткече-юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затлар санын киметҥ. 

Программаның мҿһим индикаторлары: 

 - юл-транспорт һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булган затлар, шул 

исҽптҽн балалар саны кимҥ;  

- 10 мең транспорт чараларына зыян кҥргҽн юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре санын киметҥ; 

- транспорт хҽвефен киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽте 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган кешелҽр саны 10 мең транспорт 

чарасына);  

- социаль куркынычны киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затлар саны 10 мең кешегҽ);  

- нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгын киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽте 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затлар саны 10 зыян кҥргҽн кешегҽ); 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары 

2020 – 2022 еллар                                    

Программаны финанслау 

кҥлҽме 

Программаны финанслауның гомуми кҥлҽме 2020-2022 

елларда 14200 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн барлык 

ярдҽмче программалар буенча да: 

2020 ел-4794,00 мең сум; 

2021 ел-4703,00 мең сум; 

2022 ел-4703,00 мең сум. 

Җирле бюджет акчасына (2020-2022 еллар) – 14200 мең сум. 

Программаны финанслау кҥлҽме фаразланган характерга ия 

һҽм тиешле елга һҽм план чорына ТР Азнакай муниципаль 

районы бюджеты проектын формалаштырганда ел саен 

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һҽм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчалары ел саен тҿзелҽ торган шартнамҽлҽр һҽм 

килешҥлҽр нигезендҽ билгелҽнҽчҽк. 

Программаны тормышка 

ашырудан  кҿтелгҽн ахыргы 

нҽтиҗҽлҽр 

 

2020 -2022 елларда затлар саны артуга юл куймау, 

ЮТҺ нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар, 2012 елның шул ук 

кҥрсҽткечлҽре белҽн чагыштырганда,.  

Планлаштырылган кыйммҽтлҽргҽ ирешҥ 

(программаның мҿһим индикаторлары) буенча 

2012 елның шул ук кҥрсҽткече белҽн чагыштырганда 

ел:  

-юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар, шул 

исҽптҽн 15 кешегҽ балалар саны кимҥ (-68,2 %); 

- транспорт хҽвефен киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затлар саны) - 8,27 кешегҽ (-78,01) 

%); 

- социаль куркынычны киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затлар саны) - 4,44 кешегҽ (-

30,19)%);  

- нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгын киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затлар саны, 10 зыян кҥргҽн кешегҽ) 

- 3,58 кешегҽ (-78,16%). 

 

 

 

 

 

 



I. ПРОБЛЕМАНЫ НИГЕЗЛҼҤ 

Автомобиль транспорты белҽн бҽйле авариялҽр проблемасы соңгы ун елда 

җҽмгыять һҽм дҽҥлҽт ихтыяҗларына куркынычсыз юл хҽрҽкҽтендҽ туры килмҽҥ, юл 

хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ системасы эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге 

җитҽрлек булмавы һҽм юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның бик тҥбҽн дисциплинасы 

аркасында аеруча кискенлҽште. 

Азнакай муниципаль районы буенча автомобиль юлларының озынлыгы 2308 км 

тҽшкил итҽ, шуларның 262 км - шҽһҽрдҽ, 846 км - территориаль юллар, 1200 км – 

башка юллар. 

2011-2018 еллар эчендҽ 420 юл-транспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 96 кеше 

һҽлак булган һҽм 531 кеше тҿрле дҽрҽҗҽдҽге җҽрҽхҽтлҽр алган. 

2018 ел чорында 60 юл-транспорт һҽлакҽте теркҽлгҽн, аларда 8 кеше һҽлак 

булган һҽм 87 кеше тҿрле дҽрҽҗҽдҽге җҽрҽхҽтлҽр алган. 2012 ел белҽн 

чагыштырганда юл - транспорт һҽлакҽтлҽре саны 27,6% ка, яралылар саны 81,2% ка 

арткан, ҥлҥчелҽр саны 63,6% ка кимегҽн. 

       2018 елда юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кылуның тҿп сҽбҽплҽре булды: 

- исерек хҽлдҽ транспорт белҽн идарҽ итҥ-14 юл-транспорт һҽлакҽтендҽ 2 кеше 

ҥлгҽн, 22 кеше яраланган;  

- хҽрҽкҽт ҿлешендҽ ТС урнашу кагыйдҽлҽрен бозу-24 юл-транспорт һҽлакҽте, 

аларда 2 кеше һҽлак булган, 22 кеше яраланган; 

- тизлекнең конкрет хҽрҽкҽт шартларына туры килмҽве-3 юл-транспорт 

һҽлакҽте, аларда 0 кеше ҥлгҽн, 3 кеше яраланган; 

- юл чиратын ҥтҽмҽҥ-8 юл-транспорт һҽлакҽте, шул ук вакытта 0 кеше һҽлак 

булган, 15 кеше яраланган; 

– каршы хҽрҽкҽт полосасына чыгу-1, аларда 1 кеше һҽлак булган, 2 кеше 

яраланган; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2018 еллар чорында Азнакай муниципаль 

районында юл-транспорт һәлакәтләренең төп сәбәпләрен 

анализлау 

Таб. № 1 

 

  ЮТҺнең тҿп сҽбҽплҽре  Шулардан 



 

 

 

Ел 

 

Тизл

екне 

артт

ыраб

ыз 

Узып 

китҥ, 

маневрл

ау 

Боры

лыш

ларн

ы 

ҥтеп 

китҥ 

Трансп 

ложениесе

. акча 

машинала

р йҿрҥ 

ҿлешендҽ 

Җҽяҥ

лене 

бҽрде

рҥ 

Каршы 

як 

полосаг

а чыгу 

Ба

шк

ала

р 

барл

ыгы 

Исер

ек 

киле

ш 

руль

га 

утыр

у 

ма

ши

на 

йҿр

тҥ 

тан

ык

лыг

ын

нан 

ба

шк

а 

2011 18 5 6 10 7 3 1 50 11 0 

2012 27 2 2 0 10 3 3 47 4 0 

2013 19 2 9 0 9 6 1 46 6 4 

2014 21 5 5 10 14 11 4 70 10 4 

2015 14 1 0 13 15 6 5 54 13 3 

2016 8 8 10 13 9 8 0 53 14 4 

2017 4 0 9 18 4 5 1 40 9 1 

2018 3 1 8 24 18 1 0 60 14 3 

            

Һ
ҽл

ак
 б

у
л
у

ч
ы

л
ар

 с
ан

ы
 

2011 3 4 2 0 3 4 1 17 5 0 

2012 12 2 1 0 2 5 0 22 2 0 

2013 6 0 1 0 1 3 0 11 3 0 

2014 5 1 0 2 5 2 0 15 1 0 

2015 1 3 0 0 2 0 6 12 5 0 

2016 1 0 0 2 0 4 0 6 2 0 

2017 1 0 2 0 0 3 0 5 0 0 

2018 0 0 0 6 3 1 0 8 2 1 

Я
р
ал

ы
л
ар

 с
ан

ы
 

2011 26 11 9 3 3 8 5 65 11 0 

2012 26 3 3 0 9 4 3 48 2 0 

2013 25 2 12 0 8 7 1 55 5 4 

2014 15 13 9 18 9 13 7 84 18 5 

2015 1 11 0 0 13 0 42 67 13 4 

2016 11 4 12 20 4 15 0 71 17 5 

2017 3 0 13 27 4 6 0 54 12 2 

2018 3 2 15 40 17 2 0 87 22 5 

 

 



 

8 ел эчендҽ атнаның тҿрле кҿннҽрендҽ булган юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 

саны турында мҽгълҥмат 2 нче таблицада китерелгҽн.     

                       Табл.2 

   

 

 

   2011 елдан 2018 елга кадҽр чор эчендҽ юл-транспорт һҽлакҽтлҽре саны буенча 

атнаның иң авария кҿннҽре-җомга, шимбҽ. Җомга һҽм шимбҽ кҿннҽрендҽ уртача 11 

юл-транспорт һҽлакҽте теркҽлгҽн.  

Вакыт, урын, транспорт чарасы тибы һҽм юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар 

(транспорт чараларын йҿртҥчелҽр, җҽяҥлелҽр) һҽлакҽтлҽр санына йогынты ясый 

торган тҿп факторлар булып тора. Шулай ук тҽҥлекнең кайсы вакытында ЮТҺ, 

транспорт агымының тыгызлыгы һҽм структурасы, климат шартлары, юл 

катламының торышы һ. б. мҿһим. 

Шулай итеп, юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең иң кҥп саны кҿн дҽвамында 16.00 

сҽгатьтҽн 18.00 сҽгатькҽ кадҽр (барлык юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 41,0%) туры 

килҽ. 

Табл.3 

Юл-транспорт һәлакәтләрен кылу территориясе буенча аварияләрне бүлү 

ЮТҺ урыны 
Барлыгы Һҽлак булучылар саны Яралылар саны 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Торак 

пунктта 
13 

17 
15 3 

3 0 
10 

17 16 

торак 

пунктта 

читтҽ 

37 

30 

31 14 

19 11 

55 

31 39 

 

ЮТҺ урыны 
Барлыгы 

Һҽлак булучылар 

саны 

        Яралылар 

саны 

2014 2015 2014 2015    2014  2015 

Торак 

пунктта 
17 

52 4 
12 

18 65 

торак 

пунктта 

читтҽ 
53 

2 11 
0 

66 2 

 

ЮТҺ урыны Барлыгы Һҽлак булучылар саны Яралылар саны 

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 
Торак 

пунктта 
13 7 22 0 0 1 13 7 26 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Дҥшҽмбе 6 4 3 9 6 8 6 6 
Сишҽмбе 6 6 7 14 1 8 4 8 
Тирҽлек 2 4 3 5 6 2 3 8 
Пҽнҗешҽмбе 4 10 4 5 5 9 6 7 
Җомга  13 9 13 11 12 10 8 11 
Шимбҽ  10 9 8 16 7 13 9 11 
Якшҽмбе 8 5 8 10 11 3 4 9 



торак 

пунктта 

читтҽ 
40 33 38 6 5 7 58 47 61 

 

 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре аеруча кҥп булган урыннар: 

- Азнакай ш. - Тымытык авылы (Сукаеш чаты); 

- Азнакай ш. - Дюсюм авылы (9 км); 

- Азнакай ш., Нефтьчелҽр ур.-М. Солтангалиев ур.; 

- Азнакай ш., Нефтьчелҽр ур.-Ленин ур.; 

- Азнакай ш., Ленин ур. - Гагарин ур.; 

- Азнакай ш., Тукай ур. - Гагарин ур. (Чат) 

- Азнакай ш., Шҽйхетдинов ур.-Нефтьчелҽр ур. 

 

2018 елда район территориясендҽ шҽһҽр һҽм районның пассажир транспорт 

предприятиелҽренең пассажир транспортында юл-транспорт һҽлакҽтлҽре булмады. 

 

 

 

 

Балалар юл-транспорт травматизмын анализлау. 

2018 елда 16 яшькҽ кадҽрге балалар катнашында 11 очрак булган, аларда 11 

бала тҿрле дҽрҽҗҽдҽге җҽрҽхҽтлҽр алган, 1се һҽлак булган. 

 

Таб.4 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Барл

ыгы 
5-0-5 7-2-6 5-0-5 5-0-5 4-0-4 5-0-5 7-0-7 11-1-10 

 

 2012 ел белҽн чагыштырганда балалар катнашында юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽренең саны 57.1% ка (+ 4 кеше), ҥлҥчелҽр саны 50% ка (-1) кимегҽн, 

яралылар саны 66,7% ка арткан (+4 кеше). 

Шулай итеп, ҽлеге программаны эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру зарурлыгы 

тҥбҽндҽге сҽбҽплҽргҽ бҽйле: 

социаль-икътисадый кискенлек проблемасы; 

проблеманың тармакара һҽм ведомствоара характеры. 

Программа-максатчан ысулны куллану зыян кҥрҥчелҽр белҽн юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре санын һҽм юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар 

санын киметҥче чаралар комплексын, шул исҽптҽн профилактик характердагы 

чараларны тормышка ашырырга ярдҽм итҽчҽк. 

Соңгы елларда автомобиль транспорты санының тиз ҥсеше һҽм юл хҽрҽкҽтенҽ 

яңа машина йҿртҥчелҽр һҽм ташучыларның кҥплҽп кертелҥе юл хҽрҽкҽте 

шартларының кискен ҥзгҽрҥенҽ китерде: транспорт агымнарының тыгызлыгы артты, 

зур булмаган шҽһҽрлҽрдҽ һҽм территориаль юлларда хҽрҽкҽт интенсивлыгы артты, бу 

авариялелек артуга тҽэсир итте. 5 нче таблицада автотранспорт чаралары санының 

артуы турында мҽгълҥматлар китерелде. 

Азнакай муниципаль районы буенча   теркәлгән транспорт чаралары 

саны                                                                                               

Таб. 5 

 Транспорт чаралары тҿрлҽре 



җиңел йҿк автобуслар 
мото- 

цикллар 

прицепылар, 

ярымприцеплар 

 

БАРЛЫГЫ 

2011 год 16130 1978 463 14 1017 19 626 

2012 год 17150 1978 438 9 1185 20 760 

2013 год 18536 1980 444 2 1258 22 216 

2014 год 19476 2032 454 6 1438 23 406 

2015 год 21757 2082 465 9 1588 25 901 

2016 год 22103 2156 488 15 1783 26 545 

2017 год 22786 2231 499 18 1805 27 339 

2018 год 23687 2576 519 23 1897 28 702 

 

2011 елдан 2018 елга кадҽр районда транспорт чараларының гомуми саны 

46,24% ка артты һҽм 2019 ел башына 28,702 мең берҽмлек тҽшкил итҽ. 2019 елның 1 

гыйнварына булган мҽгълҥматларга караганда, районда автомобильлҽштерҥ 

дҽрҽҗҽсе-1 мең кешегҽ 797 берҽмлек. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру барышында кҥрсҽтелгҽн куркыныч белҽн идарҽ 

итҥ максатларында программа чараларының ҥтҽлеш барышын мониторинглау, даими 

анализ ясау һҽм кирҽк булганда, индикаторларны һҽм кҥрсҽткечлҽрне ай саен яисҽ 

квартал саен, шулай ук Программа чараларын тикшерҥ кҥздҽ тотыла. 

Шул максат белҽн районда юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын арттыру буенча 

максатчан программа ҿч елга эшлҽнҽ. 

 

II. ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

 

Азнакай районы юлларында имин хҽрҽкҽт итҥ шартларында гражданнарның 

тормышын, сҽламҽтлеген, законлы хокукларын яклауны тҽэмин итҥ программаның 

максаты булып тора. 

Ҽлеге максатларга ирешҥ шартлары булып тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ тора: 

- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның ҥз-ҥзлҽрен куркыныч астына куюларын 

кисҽтҥ.; 

- торак пунктларда транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны 

камиллҽштерҥ; 

-балаларның юл-транспорт имгҽнҥлҽрен киметҥ; 

- машина йҿртҥчелҽрне ҽзерлҽҥ системасын камиллҽштерҥ һҽм аларны юл 

хҽрҽкҽтендҽ катнашуга кертҥ; 

- транспорт чараларының куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ. 

Программаны тормышка ашыру тҥбҽндҽге беренчел чараларны тормышка 

ашыруны кҥздҽ тота: 

-закон нигезендҽ ҥз-ҥзеңне тоту стереотипларын формалаштыру максатында 

халыкның хокукый ликбезы системасын булдыру; 

-юл хҽрҽкҽте ҿлкҽсендҽ хокук бозуларга карата тҥзеп торырлык мҿнҽсҽбҽт 

булдыруга юнҽлтелгҽн акциялҽр ҥткҽрҥ; 

-профилактик эшкҽ иҗтимагый оешмаларны җҽлеп итҥ; 

-Транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыру буенча эш кҥлҽмен арттыру, шул 

исҽптҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽре концентрациясе урыннарын бетерҥ; 



- УДС участокларында тизлек режимнарын оптимальлҽштерҥ, юл хҽрҽкҽтен 

оештыруның заманча инженер схемаларын, заманча техник чараларны 

(светофорларны, юл билгелҽрен, тамгаларны һ. б.) куллану; 

-җҽяҥлелҽр кичҥ урыннарын тҿзеклҽндерҥ; 

-юл-транспорт травматизмы динамикасын, юл хҽрҽкҽте иминлеге 

проблемалары буенча җҽмҽгатьчелек фикерен мониторинглау һҽм программа 

чараларын тормышка ашыру; 

- торак пунктларда юл хҽрҽкҽтен оештыру проектын эшлҽҥ; 

-юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларда закон кушканча тҽртипнең тотрыклы 

стереотипларын формалаштыруга юнҽлтелгҽн пропаганда акциялҽрен дҽвам итҥ; 

- профилактик чаралар ҥткҽрҥдҽ иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең һҽм 

оешмаларның ролен арттыру; 

-юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен профилактикалау буенча эшлҽрне камиллҽштерҥ. 

 

III. ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

Программа чаралары комплексы капиталь кертемнҽр һҽм Программаның 

тҥбҽндҽге юнҽлешлҽре буенча башка кирҽк-яраклар ҿчен чыгымнар статьялары 

буенча формалаша һҽм финанслана. 

Хокукый аңны кҥтҽрҥгҽ һҽм юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның куркыныч ҥз-

ҥзлҽрен тотышын кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 1 нче кушымтада китерелгҽн. 

Ҽлеге юнҽлештҽге эшчҽнлек максатчан мҽгълҥмати-пропаганда кампаниялҽре 

ярдҽмендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеге проблемасы турында җҽмҽгатьчелек фикерен 

формалаштыру, халыкны, шул исҽптҽн балалар һҽм яшҥсмерлҽрне укытуның 

нҽтиҗҽле ысулларын, юлларда ҥз-ҥзеңне тоту кагыйдҽлҽрен гамҽлгҽ кертҥ буенча 

эшне дҽвам итҥне кҥздҽ тота. 

Татарстан Республикасы шҽһҽрлҽрендҽ һҽм районнарында транспорт чаралары 

һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру-

планлаштыру һҽм инженерлык чаралары 2 нче кушымтада китерелгҽн. 

Проект кысаларында массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларын кулланып профилактик 

чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла: халыкны юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽрен ҿйрҽтҥ буенча ел саен ҥткҽрелҽ торган радио - һҽм телевизион курслар, 

беренче ярдҽм кҥрсҽтҥ методлары һҽм юл хҽрҽкҽтенең хокукый мҽсьҽлҽлҽре буенча, 

Даими радио - һҽм мҽгълҥмати-пропаганда характерындагы реклама һҽм 

телетапшырулар, юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча 

җитҽкчелҽр һҽм белгечлҽр чыгышлары. 

Шул ук вакытта тҿп басым тҥбҽндҽге чараларны гамҽлгҽ ашыруга ясалырга 

тиеш: 

-халыкның куркынычсыз тҽртибен пропагандалау һҽм ҿйрҽтҥ; 

- телевидениедҽ һҽм радиода тапшыруларның санын арттыру, сыйфатын һҽм 

нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар ҿчен хҽбҽрлҽр һҽм тҿрле кампаниялҽр ҥз эченҽ 

ала торган мҽгълҥматны бу катнашучылар ҿчен массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары һҽм 

махсус оештырылган акциялҽр ярдҽмендҽ, алар юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның 

билгеле бер тҿркемнҽренҽ юнҽлдерелгҽн. 

Массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларын кулланып, җҽмҽгатьчелек фикерен 

формалаштыру һҽм юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥ буенча махсус пропаганда 

кампаниялҽрен оештыру һҽм ҥткҽрҥ кҥздҽ тотыла. Бу кампаниялҽр контроль-

кҥзҽтчелек органнары эшчҽнлеге белҽн координациялҽнергҽ һҽм юл хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучыларның ҥз-ҥзлҽрен тотышына максатчан контрольне гамҽлгҽ ашырырга 

тиеш. 



Автомобиль хҽрҽкҽте белҽн юллар кҥчеше кайчагында билгеле бер кыенлыклар 

белҽн бҽйлҽнгҽн. Шул ук вакытта олы яшьтҽге балалар һҽм ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽрдҽ 

аерым проблемалар туа. Җҽяҥлелҽр катнашындагы юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 70% 

ына кадҽр юл аркылы чыкканда килеп чыга. 

4 яшькҽ кадҽрге балалар автомобильдҽ пассажирлар сыйфатында травмалар ала. 

Ҿлкҽн яшьтҽге балалар кҥпчелек очракта юл-транспорт һҽлакҽтлҽрендҽ 

велосипедчылар сыйфатында катнашалар. Юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең шактый 

ҿлеше йортлар янында, балалар уеннар ҿчен машиналар йҿрҥ ҿлеше кулланалар. 

Программада аеруча игътибар юл хҽрҽкҽтендҽ аеруча якланмаган катнашучылар 

буларак яшҥсмерлҽргҽ бирелҽ. Биредҽ карала: 

-балаларны һҽм яшҥсмерлҽрне юлларда һҽм урамнарда куркынычсыз тҽртипкҽ 

ҿйрҽтҥ һҽм тҽрбиялҽҥ системасын ҥстерҥ;  

-балаларны һҽм мҽктҽп укучыларын юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен саклау һҽм укыту 

программаларын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ, юл һҽм урамнарда куркынычсыз тҽртип; 

-мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениелҽренең, мҽктҽплҽрнең һҽм балалар ҿчен ял һҽм 

мҽдҽни ҥзҽклҽрнең, сыйныфларның, бҥлмҽлҽрнең һҽм урамнарда ҥз-ҥзеңне тоту 

кагыйдҽлҽренҽ ҿйрҽтҥ һҽм тҽрбиялҽҥ ҿчен мҽйданчыкларның техник чаралары, 

кҥрсҽтмҽ материаллар белҽн тҽэмин итҥ. 

Чаралар ҥткҽргҽндҽ, балалар ҿчен исҽпкҽ алынды, ягъни алар тиеш: 

-юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар ролендҽ чыгыш ясаганда, юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽренҽ элҽгҥ куркынычын киметҥ ҿчен балаларның ҥз-ҥзлҽрен тотышына 

йогынты ясау; 

-ҽти-ҽнилҽргҽ тҿрле яшьтҽге балаларга транспортта имин йҿртҥ ҿчен нинди 

шартлар тудырылырга тиешлеге турында белем бирергҽ; 

-ҥз балаларын юлларда куркынычсызлыкка ҿйрҽтҥ ҿчен ата-аналарның уңай 

мотивациясен формалаштыру. 

Мҽктҽп шулай ук җаваплылык тота, балалар куркынычсызлыгы ҿчен. Балаларны 

дҽреслҽрдҽ оештырылган рҽвештҽ юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен ҿйрҽтҥ юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре куркынычын сизелерлек киметергҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Юл хҽрҽкҽтен оештыруны һҽм шартларын яхшырту булып ОДД чараларын, 

методларын эшлҽҥ һҽм куллану юлы белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең килеп чыгу 

куркынычын киметҥ тора. Куелган максатка ирешҥ чарасы булып юлларның 

куркыныч участокларын һҽм хҽрҽкҽтнең куркыныч шартларын бетерҥ һҽм 

профилактикалау буенча чаралар комплексын тормышка ашыру тора. 

 

Азнакай муниципаль районының гамҽлдҽге автомобиль юллары челтҽре 

нигездҽ формалашты. Ҽмма кайбер параметрлар буенча ул автомобиль хҽрҽкҽтенең 

арта баручы талҽплҽренҽ туры килми. 

Шуңа кҥрҽ районда автомобиль юллары челтҽрен камиллҽштерҥ буенча эш 

дҽвам итҽргҽ тиеш, ул транспорт хезмҽтлҽрен кулланучыларга гарантияле 

уңайлыклар дҽрҽҗҽсен тҽэмин итҽчҽк. 

Гамҽлдҽге юлларны тҿзеклҽндерҥ мондый катлам бирҥ һҽм юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽренҽ туры килерлек хҽрҽкҽтне җайга салуны тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

 

ОДД буенча чаралар, беренче чиратта, юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

концентрациясе урыннарын бетерҥгҽ, транспорт чаралары стоянкаларын 

җиһазландыруга, хҽрҽкҽт маршрутларын формалаштыруга һҽм бҿкелҽрне 

булдырмауга, транспорт агымнары ҥзенчҽлеклҽрен һҽм интенсивлыгын исҽпкҽ алып, 

тизлек режимын сайлауга, авария-куркыныч хҽллҽр санын киметҥгҽ юнҽлтелгҽн. 



Гомуми файдаланудагы юлларның техник торышы һҽм яңа юллар тҿзелеше 

темпларының канҽгатьлҽнерлек булмавын исҽпкҽ алып, юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ проблемасын хҽл итҥдҽ аерым юллардагы чараларны 

тормышка ашыру ҿчен ресурслар туплау юлы белҽн зур алга китешлҽргҽ ирешергҽ 

мҿмкин (җҽмҽгать транспортын туктату ҿчен "кесҽлҽрне"не проектлау һҽм 

тҿзеклҽндерҥ, якын-тирҽ урамнар буенча транспорт агымнарын дифференциациялҽҥ 

һ.б.). 

Куелган максатка ирешҥ ҿчен юл челтҽренең ҿстенлекле объектларын һҽм 

программа чараларын ҥткҽрҥ чиратын билгелҽҥ зарур. Мондый объектлар исҽбенҽ 

юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең тыгызлыгы югары булган һҽм алар барлыкка килҥ 

куркынычы югары булган юл участоклары керҽ. Чараларны ҥткҽрҥнең конкрет 

участоклары юл-транспорт һҽлакҽтлҽре барлыкка килҥ сҽбҽплҽрен һҽм чыгымнарны 

һҽм аларны гамҽлгҽ ашырудан алынган табышларны бҽялҽҥ буенча техник-

икътисадый исҽп-хисапларны тҿрле яклап анализлау нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Планлаштырылган чаралар составына тҥбҽндҽге юл эшлҽре кертелергҽ тиеш: 

- юл катламының сыйфатын яхшырту; 

-бҥлҥ полосалары урнаштыру һҽм юл киртҽлҽре урнаштыру;; 

- тҽҥлекнең караңгы вакытында авариялҽрне киметҥ максатында ясалма яктырту 

урнаштыру. 

Тҽҥлекнең караңгы вакытында юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен киметҥ чаралары. 

Ҽлеге чараларга юллардагы авария-куркыныч участокларны яктыртуны 

урнаштыру керҽ. 

Юлларны яктырту ҥлем белҽн тҽмамланган очраклар санын якынча 65% ка, юл - 

транспорт һҽлакҽтлҽре һҽм имгҽнҥ очраклары санын 30% ка һҽм караңгыда юл - 

транспорт һҽлакҽтлҽреннҽн матди зыянны якынча 15% ка киметҽ. Юл тамгасы шулай 

ук юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 40% ка кадҽр кимҥенҽ ярдҽм итҽ (чит ил 

тикшеренҥчелҽре мҽгълҥматлары буенча). 

Юл шартларын гомуми яхшырту һҽм юл-транспорт һҽлакҽтлҽре концентрациясе 

участокларын юк итҥ буенча чараларны нҽтиҗҽле һҽм ҥз вакытында гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен программа заманча техник чаралар һҽм матди ресурслар белҽн тҽэмин ителешне 

арттыру кҥздҽ тотыла: 

-юл билгелҽре, светофорлар, контроль-ҥлчҽҥ приборлары;; 

- юл челтҽренең яңа тамгаларын тҿшерҥ ҿчен машиналар комплекслары, тамга 

материаллары белҽн.  

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ буенча нҽтиҗҽле чараларның берсе-

контроль-кҥзҽтчелек эшчҽнлеген активлаштыру. Контроль-кҥзҽтчелек эшчҽнлеге ҥз 

эченҽ тҥбҽндҽгелҽрне ала: юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар эшчҽнлеген контрольдҽ 

тоту (юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥ); юлларны, ясалма корылмаларны карап тотуга 

һҽм линиягҽ чыга торган транспортның тҿзеклегенҽ контроль. 

Программаның тҿп максаты-хокукый, оештыру, мҽгълҥмати һҽм контроль-

кҥзҽтчелек эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген камиллҽштерҥ юлы белҽн авариялҽрне 

киметҥ. 

Ҽлеге максатны тормышка ашыру ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ кҥздҽ 

тотыла: 

-юл хҽрҽкҽте иминлеге ҿлкҽсендҽ ведомство компетенциясенҽ бирелгҽн 

контроль-кҥзҽтчелек органнарының нҽтиҗҽле хезмҽттҽшлеге системасын булдыру; 

-юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен, юл хҽрҽкҽте иминлеген, приборлары һҽм 

диагностика чараларын, машина йҿртҥчелҽрне ҽзерлҽҥ һҽм аларның торышын, 

транспорт чараларын ҽзерлҽҥ һҽм эксплуатациялҽҥ, юллар тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ 



вакытында юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен, приборларын һҽм җайланмаларын бозуны 

теркҽҥнең оператив-техник чараларын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ. 

Куркыныч, зур габаритлы һҽм авыр йҿк ташыганда юл һҽм юл корылмаларының 

сакланышын тҽэмин итҥ ҿчен аларны ташуны контрольдҽ тоту буенча нҽтиҗҽле 

чаралар системасын эшлҽргҽ кирҽк. 

Ҿстенлекле булып бурычлар буенча: 

-тиз йҿрешле режимнарга, машина йҿртҥчелҽр һҽм пассажирларның 

куркынычсызлык каешларын һҽм мотошлемаларны куллануга контрольне кҿчҽйтҥ; 

-алкогольле яки наркотик исергҽн килеш машина йҿртҥчелҽрне ачыклау  

Тулаем алганда, контроль-кҥзҽтчелек органнары эшен камиллҽштерҥ ҥз эченҽ 

ала: 

- автотранспорт чараларының хҽрҽкҽтен анализлау һҽм мониторинглау 

системасын оештыру, йҿклҽнгҽн участокларны, юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 

концентрациялҽнгҽн урыннарын ачыклау;  

- транспорт чараларын дҽҥлҽт техник тикшерҥен камиллҽштерҥ; 

- кышкы чорда юлларны карап тотуны оештыруны, тикшереп торуны һҽм техник 

тҽэмин итҥне камиллҽштерҥ. 

 

IV. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ 

 

Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итҥне планлаштырганда районның 

финанс-бюджет ҿлкҽсендҽге реаль хҽл, авариялҽрнең торышы, юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ проблемасының югары икътисадый һҽм социаль-

демографик ҽһҽмияте, шулай ук республика ярдҽме белҽн аны хҽл итҥ мҿмкинлеге 

исҽпкҽ алынды. 

Программа чараларын финанслау юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын тҽэмин 

итҥгҽ юнҽлдерелгҽн башка салым булмаган керемнҽр хисабына башкарылачак. 

Программаны финанслауның гомуми кҥлҽме җирле бюджеттан 14,2 млн. сум тҽшкил 

итҽ. Юнҽлешлҽр буенча программаны финанслау кҥлҽме  3нгче кушымтада 

китерелгҽн. 

V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 

 

Программаны тормышка ашыру механизмы Татарстан Республикасы башкарма 

хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм оешмалар, шул исҽптҽн 

җҽмҽгать оешмалары, шулай ук программаны башкаручыларның вҽкалҽтлҽрен һҽм 

җаваплылыгын тҿгҽл чиклҽҥ принципларына нигезлҽнҽ. Программаны тормышка 

ашыру белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итҥ һҽм формалаштыру буенча бурычларны хҽл итҥ 

идарҽ итҥ формаларын һҽм методларын нигезле сайлап алу юлы белҽн башкарылачак. 

 

 

VI. СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ ҺҼМ БЮДЖЕТ БҼЯЛҼМҼСЕ 

ПРОГРАММАНЫҢ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕ 

 

2012 елның шул ук кҥрсҽткечлҽре белҽн чагыштырганда 2020-2022 еллар 

программасының мҿһим индикаторларына ирешҥ кҿтелҽ:  

-юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булучылар, шул исҽптҽн 15 

кешегҽ балалар саны кимҥ (-68,2 %); 

- транспорт хҽвефен киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак 

булган затлар саны) - 8,27 кешегҽ (-78,01 %); 



- социаль куркынычны киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак 

булган затлар саны) - 4,44 кешегҽ (-30,19%);  

- нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгын киметҥ (юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ 

һҽлак булган затлар саны, 10 зыян кҥргҽн кешегҽ) - 3,58 кешегҽ (-78,16%).                                 

 

   

ФАЙДАЛАНЫЛГАН КЫСКАРТУЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

Кыскартылган атамалар      Тулы исеме 

ЮХК (БДД)                  Юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы  

МЙТ Машина йҿртҥ таныклыгы 

ЮХИДИ (ГИБДД)                 Юл куркынычсызлыгы дҽҥлҽт инспекциясе  

БТТ (ДДТТ)                  Балалар юл-транспорт травматизмы 

ДПС                   юл-патруль хезмҽте 

ДТП                   Юл-транспорт һҽлакҽте 

ДЮАШ                  Балалар-яшҥсмерлҽр автомҽктҽбе 

ОДД                   Юл хҽрҽкҽтен оештыру 

ПДД                   Юл йҿрҥ кагыйдҽлҽре 

УДС                   юл хезмҽте идарҽсе 

 

 

 

 



 

                                                                «2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген                                                          

арттыру» муниципаль программасына 1 нче кушымта  

 

ҺҼМ ЮЛ ХҼРҼКҼТЕНДҼ КАТНАШУЧЫЛАРНЫҢ ҤЗ-ҤЗЛҼРЕН ТОТЫШЫН КИСҼТҤ ХОКУКЫЙ АҢНЫ КҤТҼРҤГҼ 

ЧАРАЛАР 

(мең сумнарда) <*> 

N   

по  

ФЦ

П  

<**

> 

Чара исеме 

Ҥтҽлҥ 

вакыты 

Финанслаун

ың гомуми 

кҥлҽме 

Финанслау 

Ҥтҽргҽ җаваплылар  

 

Кҿтелгҽн 

нҽтиҗҽ 

ТР  

бюджет

ы 

хисабын

а 

Бюджетта

н тыш 

чаралар 

хисабына 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре һҽм балаларга ҿстҽмҽ 

белем бирҥ системасының гомуми 

белем бирҥ учреждениелҽре ҿчен 

фҽнни-методик материаллар, 

программалар, басма һҽм электрон 

укыту ҽсбаплары нҽшер итҥ. 

2020 -

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  “Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы” 

ДБУ,  

“Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

ДДТТны   

профилактика

лау  



2. Балаларны транспорт белҽн тҽрбиялҽҥ 

системасын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ 

2020 -

2022 

еллар 

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге 

ДДТТны   

профилактика

лау 

3. Халык арасында юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрен һҽм юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрен профилактикалау буенча 

конференциялҽр, лекциялҽр һҽм 

ҽңгҽмҽлҽр ҥткҽрҥ. 

2020 -

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге 

ДДТТны   

профилактика

лау 

4. "Игътибар-балалар!» Бҿтенроссия 

профилактика операциясен ҥткҽрҥ 

 

 

2020-

2022 

еллар 

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге 

ДДТТны   

профилактика

лау 



5. Балалар һҽм яшҥсмерлҽр кҥплҽп ял 

иткҽн чорда юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ буенча 

профилактик чаралар ҥткҽрҥ 

2020-

2022 

еллар 

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге 

ДДТТны   

профилактика

лау 

6. Муниципаль, республика конкурслары 

ҥткҽрҥ:  

- "Яшел ут», 

- "Куркынычсыз тҽгҽрмҽч»,  

- "Иң яхшы ЮИД отряды». 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  “Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ,  

“Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ» 

ДДТТны   

профилактика

лау 

7. ЮИД отрядлары арасында муниципаль 

конкурслар ҥткҽрҥ:  

- "ЮИД отрядлары эшчҽнлеге 

смотры"»,  

- "Афҽрин, юидалылар»,  

- «юл хҽрҽкҽте иминлеге ҿчен бергҽ» 

агитбригадалар конкурсы, - баннерлар 

һҽм видеороликлар конкурсы-«юл 

иминлеге-уртак кайгырту» һ. б. 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  “Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ 

ДДТТны   

профилактика

лау 



8. Картинг буенча Татарстан 

Республикасы Чемпионатында 

катнашу. 

Азнакай муниципаль районы башлыгы 

Кубогына картинг буенча зона 

ярышлары узды. 

Яшҥсмерлҽр арасында автомобильлҽр 

ярышы буенча республика ярышын 

уздыру һҽм анда катнашу. 

2020-

2022 

еллар 

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге, 

ТР ДОСААФ МБ 

формалаштыр

у  

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юл 

9. «Автосессия»ДОСААФ курсантлары 

арасында автомобиль ярышы буенча 

муниципаль конкурс ҥткҽрҥ 

(альтернатив). 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге, 

ТР ДОСААФ МБ 

 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

10. Куркынычсызлык атнасы " 

кысаларында чаралар ҥткҽрҥ» 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ» 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

11. ММЧ белҽн «Ышаныч һҽм 

куркынычсызлык " конкурсының 

муниципаль этабын уздыру» 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз



Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге 

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

12. 5-6 сыйныф укучылары ҿчен юл йҿрҥ 

кагыйдҽлҽре буенча олимпиадалар 

ҥткҽрҥ 

2020-

2022 

еллар 

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ» 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

13. Юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы 

буенча акциялҽр ҥткҽрҥ: 

- "Куркынычсыз зебра"»,  

- "ЮТҺ корбаннарын искҽ алу кҿне"»,  

- "Бала-тҿп пассажир!» 

- "Билгеле бул" һ. б. 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

14. Башлангыч һҿнҽри белем бирҥ 

белгечлҽренең квалификациясен 

кҥтҽрҥ курсларында, Тҿбҽкара 

башлангыч һҿнҽри белем бирҥ 

институтында педагогларны укыту 

2020-

2022 

еллар 

Агымдага 

финанслау 

  Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ 

юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрен 

кисҽтҥ 

15. Яктылыкны кире кайтаручы 

җайланмалар сатып алу 

булачак беренче сыйныф укучылары 

ҿчен элементлар 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ» 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 



кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

16. “Автобабай” машина йҿртҥ осталыгы 

конкурсын уздыру, 

ҿлкҽннҽр кҿненҽ багышланган чара 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге, 

ТР ДОСААФ МБ 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

17. «Автоледи» хатын-кызлар-

автомобильчелҽр арасында машина 

йҿртҥ осталыгы конкурсын уздыру 

 

2020-

2022 

еллар  

Агымдага 

финанслау 

  Юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы " 

ДБУ»,  

Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Азнакай районы буенча 

ЮХИДИ бҥлеге, 

ТР ДОСААФ МБ 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

18. Актҥбҽ бистҽсендҽ 4-нче номерлы 

балалар бакчасы территориясендҽ 

автошҽһҽрчек тҿзҥ 

2020 ел Агымдага 

финанслау 

  Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының мҽгариф 

идарҽсе " МКУ» 

урамнарда ҥз-

ҥзеңне тоту 

һҽм 

юлда 

куркынычсыз

лык 

кҥнекмҽлҽре 

формалаштыр

у 

 

 

 



 

 

                        «2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген                                                          

арттыру» муниципаль программасына 2 нче кушымта  

 

ТРАНСПОРТ ЧАРАЛАРЫ ҺҼМ ҖҼЯҤЛЕЛҼР ХҼРҼКҼТЕН ОЕШТЫРУНЫ КАМИЛЛҼШТЕРҤГҼ ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН 

ОЕШТЫРУ-ПЛАНЛАШТЫРУ ҺҼМ ИНЖЕНЕРЛЫК ЧАРАЛАРЫ 

                                                             (мең сумнарда)  

N  

 

Чара исеме 
Ҥтҽлҥ 

срогы 

Финанасл

ауның 

гомуми 

кҥлҽме, 

 

Финанслау 

Башкару ҿчен 

җаваплылар 

Кҿтелгҽн 

нҽтиҗҽ 
Җирле 

бюджет 

хисабына 

ТР һҽм РФ 

бюджетлар

ы хисабына 

 

Бюджеттан 

тыш 

чаралар 

хисабына 

Капиталь     кертемнҽр                                                          

1. Светофор хуҗалыкларын 

реконструкциялҽҥ;  

Белем бирҥ оешмалары янында 

җайга салынмый торган җҽяҥлелҽр 

кичҥ урыннарын модернизациялҽҥ: 

- Т-7 светофорлары белҽн, 

- юл тамгасы, 

- җҽяҥлелҽр коймалары, 

- бетон ярымфералар белҽн, 

- ясалма тигезсезлеклҽр белҽн, 

- юл билгелҽре белҽн. 

2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

400,00 

400,00 

400,00 

400,00 

400,00 

400,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Азнакай 

шҽһҽре 

Башкарма 

комитеты  

Җҽҥлелҽрнең 

куркынычсызл

ыгын арттыру  

 

2. Р55706-2013 ГОСТ талҽплҽренҽ 

туры китерҥ 

2020 ел 

2021ел 

2022 ел 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Азнакай 

шҽһҽре 

Башкарма 

комитеты 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 

3. Юл тамгасын урнаштыру; ГОСТ 

нигезендҽ юл билгелҽрен 

урнаштыру 

2020 ел 

2021ел 

2022 ел  

1000,00 

1000,00 

1000,00 

1000,00 

1000,00 

1000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Азнакай 

шҽһҽре 

Башкарма 

комитеты 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 



4. Азнакай шҽһҽрендҽ юл хҽрҽкҽтен 

оештыру проектын эшлҽҥ 

2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Азнакай 

шҽһҽре 

Башкарма 

комитеты 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 

5. Юл билгелҽре кую, юл тамгасы 

тҿшерҥ 

2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Актҥбҽ ш. т. б. 

башкарма 

комитеты» 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 

6. Актҥбҽ ш. т. б. «муниципаль 

берҽмлегендҽ урам-юл челтҽре 

объектларын Р55706-2013 ГОСТ 

талҽплҽренҽ туры китерҥ»  

2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

445,00 

445,00 

445,00 

445,00 

445,00 

445,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Актҥбҽ ш. т. б. 

башкарма 

комитеты»» 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 

7. Бетон полусфералар урнаштыру  2020 ел 30,00 30,00 - 

- 

- 

- 

- 

- 

Актҥбҽ ш. т. б. 

башкарма 

комитеты»» 

Җҽҥлелҽрнең 

куркынычсызл

ыгын арттыру  

 

8. Юл билгелҽре кую 2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

18,00 

18,00 

18,00 

18,00 

18,00 

18,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Башкарма 

комитет 

җитҽкчесе  

Азнакай 

муниципаль 

районы (авыл 

җирлеклҽре) 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 

9. Р55706-2013 ГОСТ талҽплҽренҽ 

туры китерҥ авыл җирлеклҽрендҽ 

урам-юл челтҽре объектларын 

яктыртуны 

2020 ел  

2021 ел 

2022 ел 

140,00 

140,00 

140,00 

140,00 

140,00 

140,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Башкарма 

комитет 

җитҽкчесе  

Азнакай 

муниципаль 

районы (авыл 

җирлеклҽре) 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 



10. Ясалма тигезсезлеклҽр урнаштыру 2020 г. 61,00 61,00 - 

 

 

- 

 

 

Башкарма 

комитет 

җитҽкчесе  

Азнакай 

муниципаль 

районы (авыл 

җирлеклҽре) 

ЮТҺ 

куркынычын 

киметҥ 

БАРЛЫГЫ:  14200,00 14200,00  -   



                        «2020-2022 елларга Татарстан Республикасында юл хҽрҽкҽте     иминлеген    

арттыру» максатчан программасына 3 нче кушымта  

 

ЮНӘЛЕШЛӘР БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМЕ 
                                                                                                                (мең  сумнарда)  

Финанасалу юшҽлешлҽре Барлыгы 

Җирле бюджет 

акчалары 

 

ТР һҽм РФ бюджет 

акчалары 

Капиталь 

кертемнҽр 

башка  

ихтыя

җлар 

Капиталь 

кертемнҽ

р 

башка  

ихтыяҗ

лар 

Хокукый аңны һҽм 

куркыныч тҽртипне кисҽтҥ 

юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучылар 

 

Не требуется 

Оештыру-планлаштыру һҽм 

инженерлык 

камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

чаралар 

муниципаль берҽмлек 

территориясендҽ транспорт һҽм 

җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыру 

14200,00 13900 300 - - 

БАРЛЫГЫ 14200,00 13900 300 - - 

 


