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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   КАРАР                                                      
 

 «16» гыйнвар  2020 ел                                                                                               № 6 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 2016 елның 15 

ноябрендәге 327 номерлы «2017-2019 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында әйләнә-тирә мохитне саклау» карары 

белән расланган, «2017-2019 елларга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районында 

әйләнә-тирә мохитне саклау» муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү турында 

(23.05.2018 №133;  23.04.2018 №92;   29.12.2018 

№375 карарлар редакциясендә) 

 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында»  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Әйләнә-
тирәлекне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы 
федераль закон, Татарстан Республикасы Экология кодексының 2009 елның 15 
гыйнварындагы 5-ТРЗ номерлы күрсәтмәсе нигезендә Азнакай муниципаль 
районында экологик хәлне яхшырту максатыннан 5 карар итәм: 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2016 елның 15 ноябрендәге 327 номерлы «2017-2019 елларга 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында әйләнә-тирә мохитне 
саклау» карары белән расланган, «2017-2019 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районында әйләнә-тирә мохитне саклау» муниципаль 
программасына  (23.05.2018 №133;  23.04.2018 №92;   29.12.2018 №375 карарлар 
редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. исемендә һәм 1 пунктта «2017 - 2021» саннарын «2017 – 2022» саннарына 

алмаштырырга; 

1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 15 ноябрендәге 327 номерлы «2017-2019 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында әйләнә-тирә мохитне 

саклау» карары белән расланган, «2017-2019 елларга Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районында әйләнә-тирә мохитне саклау» муниципаль 

программасында (алга таба-Программа): 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
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- программа исемендә һәм тексты буенча «2017-2021 елларга» сүзләрен «2017-
2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

- программа паспортында: 
- «программасының исеме» юлында «2017-2021» саннарын «2017-2022» 

саннарына  алмаштырырга; 
- «Программасын тормышка ашыру вакыты һәм этаплары»  юлында «2017-

2021» саннарын «2017-2022» саннарына алмаштырырга; 
- «ярдәмче программалары исемлеге» юлында «2017-2019» саннарын  «2017-

2022» саннарына алмаштырырга; 
- Программа паспортында  «Программаны финанслау күләме  һәм 

чыганаклары» юлын редакциядә бәян итәргә: 
 

Программаны 
финанслау күләме  
һәм чыганаклары 

Программаны финанслау күләме 34 179,8 мең сум 
тәшкил итә, шул исәптән 
– җирле бюджет акчасы-32 539,20 мең сум. 
- федераль бюджет акчалары-1345,6 мең сум; 
- иганәчелек ярдәме-295,0 мең сум; 
шул исәптән еллар буенча: 
 2017 елда-6 576,9 мең сум, шул исәптән: ҖБ - 6 282,0 
мең сум, ФБ - 164,9 мең сум, спонсорлык ярдәме-130,0 
мең сум.; 
 2018 елда -6 083,9 мең сум, шул исәптән: ҖБ - 5 538,2 
мең сум.,  
ФБ-380,7 мең сум, иганәче ярдәме-165,0 мең сум; 
 2019 елга-5 169,0 мең сум, шул исәптән: ҖБ-4 969,0 
мең сум.,  
ФБ - 200,0 мең сум. 
 2020 елга-5 450,0 мең сум, шул исәптән: ҖБ-5 250,0 
мең сум.,  
ФБ - 200,0 мең сум. 
- 2021 ел – 5 450,0 мең сум, шул исәптән: ҖБ-5 250,0 
мең сум.,  
ФБ - 200,0 мең сум. 
- 2022 елга-5 450,0 мең сум, шул исәптән: ҖБ-5 250,0 
мең сум.,  
ФБ - 200,0 мең сум.   
Программаны финанслау күләме фаразланган 
характерда һәм тиешле елга һәм план чорына 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
бюджеты проектын формалаштырганда ел саен 
аныкланырга тиеш. 
   Җирле бюджет акчалары ел саен төзелә торган 
шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк. 

 - «Проблеманың эчтәлеге һәм аны хәл итү кирәклеген нигезләү» дигән  II 
бүлекнең икенче абзацында  «2017-2021» саннарын «2017-2022»  санына 
алмаштырырга; 
 - «Программасының максаты һәм бурычлары» дигән III бүлекнең уникенче 
һәм ундүртенче абзацларында «2017-2021» саннарын  «2017-2022»  саннарына 
алмаштырырга;  



- «V. Финанслау күләме һәм чыганаклары» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 
«Программаны финанслау күләме, шул исәптән ярдәмче программаны финанслау 
күләме -  34 179,8 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 
 - Азнакай муниципаль районының җирле бюджетыннан 32 539,2 мең сум; 
 - федераль бюджет акчалары-1345,6 мең сум; 
 - иганәчелек ярдәме-295,0 мең сум; 
  1.3. программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны  Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары Р.Р. Ханнановка 

йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                     А.Х.Шәмсетдинов 
 

 



  
"2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районында әйләнә-тирә мохитне саклау" 

муниципаль программасына 1 нче кушымта» 

 

2017-2022 елларга Азнакай муниципаль районында әйләнә-тирә мохитне саклау чаралары 

№         

п/п 

Программа чараларының 

исеме 

Финанслау 

чыганаклары 

Финанслау 

күләме, 

барлыгы, (мең 

сум.) 

  елла

р 

        Программа чараларын 

башкаручылар 

Көтелгән нәтиҗә 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Оештыру эшләре 

  
1.1. Оештыру эшләре финанслау 

таләп ителми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Азнакай муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

  

1.2. Экологик 

куркынычсызлык, 

табигатьтән файдалану 

һәм санитар-экологик 

иминлек комиссиясе 

эшен оештыру 

финанслау 

таләп ителми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Азнакай муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитәкчесенең 

инфраструктура 

буенча урынбасары, 

комиссия рәисе 

  

2. “Атмосфера һавасын саклау " юнәлеше буенча чаралар 



2.1. Автотранспортны 

альтернатив ягулык 

төрләренә күчерү 

җирлебюджет 550,6 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Авыл җирлекләре 

башкарма 

комитетлары, АМР 

башкарма комитеты 

МКУлары 

Атмосферага 

чыгарылган зарарлы 

матдәләрнең кимүе ( 

11 автотранспортны 

КПГГА күчерү) 

3.” Су ресурсларын саклау " юнәлеше буенча чаралар  

3.1. Азнакай муниципаль 

районы авыл җирлекләре 

территориясендә 

чишмәләрне чистарту 

һәм төзекләндерү (103 

чишмә) 

өмәләр 

оештыру 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Авыл җирлекләре 

башкарма 

комитетлары 

Чишмәләрне 

төзекләндерү, 

халыкны су белән 

тәэмин итүне 

яхшырту 

3.2. Яңа Юл 

микрорайонында  эзләнү 

эшләре алып бару, 
Азнакай шәһәре Яңа Юл, 

елгасын чистарту 

   

Җирле 

бюджет 

998,6 0,0 598,

6 

0,0 200,

0 

200,

0 

200,

0 

Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

халыкны су белән 

тәэмин итүне 

яхшырту 

3.3. Су объектларының 

торышын яхшыртуга 

(эчә торган һәм 

хуҗалык-көнкүреш су 

белән тәэмин итү 

чыганакларын санитар 

саклау зоналарын 

төзекләндерүгә) 

юнәлдерелгән чаралар 

җирле бюджет 2397,0 160,0 637,

0 

500,0 550,

0 

550,

0 

550,

0 

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

халыкны су белән 

тәэмин итүне 

яхшырту 



3.4. Азнакай муниципаль 

районы территориясендә 

гидротехник 

корылмаларны капиталь 

ремонтлау, капиталь 

ремонтлау буенча 

проект-смета 

документациясен эшләү 

җирле бюджет 2765,6 1207,

6 

792,

7 

765,3 0,0 0,0 0,0 Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Мелиорациянең 

ирешелгән дәрәҗәсен 

саклап калу. 

3.5. Азнакай шәһәренең 

Сөембикә урамын 

төзекләндерү һәм 

яшелләндерү 

максатларында эзләнү 

эшләре 

Җирле бюджет 162,8 0,0 92,8 70,0 0,0 0,0 0,0 Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

Территорияне 

төзекләндерү 

3.6. Сәпәй авыл җирлеге 

территориясендә 

дамбаны ремонтлау, елга 

ярларын ныгыту 

Җирле бюджет 95,2 0,0 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Сәпәй авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

халыкны су белән 

тәэмин итүне 

яхшырту 

3.7. Азнакай шәһәрендә 

экологик, проект-

тикшеренү эшләре 

Җирле бюджет 264,4 0,0 264,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

Территорияне 

төзекләндерү 

3.8. Азнакай шәһәрендә эчә 

торган җир асты 

суларын ресурслы 

бәяләү 

Җирле бюджет 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

халыкны су белән 

тәэмин итүне 

яхшырту 

3.9. Азнакай муниципаль 

районы авыл җирлекләре 

территориясендә 

ГТСларны декларация 

алды тикшерүе 

Җирле бюджет 1564,7 0,0 0,0 364,7 600,

0 

600,

0 

600,

0 

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

халыкны су белән 

тәэмин итүне 

яхшырту,мелиорация

нең ирешелгән 

дәрәҗәсен саклап 

калу 

4. “Җир ресурсларын, җир асты байлыкларын саклау " юнәлеше буенча чаралар  

   



4.1 Азнакай муниципаль 

районы авыл җирлекләре 

территориясендә 

карьераны 

рекультивацияләү, җир 

төзелеше документларын 

рәсмиләштерү 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты 

1826,5 428,5        

198,

0     

                 

200,0     

      

500,

0     

      

500,

0     

      

500,

0     

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Бозылган җирләрне 

торгызу, җир 

ресурсларын саклау 

4.2 Азнакай муниципаль 

районы җирлекләре 

территориясендә агач 

утырту 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты, 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

295,0 130,0 165,

0 

      Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

җирләрне су һәм җил 

эрозиясеннән саклау 

4.3 Азнакай муниципаль 

районы территориясендә 

себерязвасы үләт 

базының санитар-яклау 

зонасын киметү өчен 

проект эшләү 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты 

2631,3 0,0     

331,

3     

               

300,0     

1 

000,

0     

1 

000,

0     

1 

000,

0     

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Җир ресурсларын 

саклау 

5. “Яшелләндерү һәм төзекләндерү " юнәлеше буенча чаралар 

5.1 Азнакай ш., Актүбә ш. т. 

б. һәм районның авыл 

җирлекләре 

территорияләрен 

яшелләндерү чараларын 

оештыру 

Җирле бюджет 1959,0             

1 

257,6     

100,

0 

201,4       

200,

0     

      

200,

0     

      

200,

0     

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Территорияне 

төзекләндерү 

5.2 Экологик куркынычтан 

ел саен үткәрелә торган 

Бөтенроссия көннәрен 

үткәрүне оештыру 

Җирле бюджет 1000,0               

600,0     

0,0 0,0 200,

0 

200,

0 

200,

0 

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

экологик белем бирү, 

агарту, тәрбия 



5.3 Ык елгасы бассейнында 

кеше, табигать 

"Бөтенроссия семинарын 

үткәрү белән бәйле 

чаралар" 

Җирле бюджет 200,0 0,0 200,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

экологик белем бирү, 

агарту, тәрбия 

5.4  Азнакай муниципаль 

районында "Чатыр Тау 

елы", табигать һәйкәле 

игълан итү белән бәйле 

чаралар үткәрү 

Җирле бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

экологик белем бирү, 

агарту, тәрбия 

5.5 Урманнарны торгызу 

(агач утырту)  

федераль 

бюджет 

1145,6               

164,9     

380,

7 

                 

200,0     

      

200,

0     

      

200,

0     

      

200,

0     

“Азнакай урман 

хуҗалыгы " ДУ 

Урманнарны торгызу 

5.6 Авыл хуҗалыгы 

җирләрен агачлар, 

агачлар, куаклар, чүп 

үләннәре үсүдән саклау 

бюджеттан 

тыш акчалар 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 авыл хуҗалыгы 

җитештерүчеләре, 

КФХ 

авыл хуҗалыгы 

җирләрен 

үсемлекләрдән 

саклау 

5.7 Коры-сары агач кисүгә 

бәйле чыгымнарны 

кайтару 

Азнакай 

шәһәре 

бюджеты 

399,9 0,0 0,0 399,9 200,

0 

200,

0 

200,

0 

Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

төзекләндерелгән 

мәйдан 

5.8 Азнакай шәһәре һәм 

"Сабантуй" мәйданын 

яшелләндерү һәм карап 

тоту белән бәйле 

чыгымнарны каплау 

Азнакай 

шәһәре 

бюджеты 

6075,4 0,0 0,0 698,7 0,0 0,0 0,0 Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

төзекләндерелгән 

мәйдан 

6. “Чүп калдыкларны утильләштерү " юнәлеше буенча чаралар 
6.1. Азнакай шәһәре 

территориясендә 

санкцияләнмәгән 

чүплекне бетерү 

Җирле бюджет 2043,0             

1 

202,4     

       

240,

6     

200,0 200,

0 

200,

0 

200,

0 

Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

Бозылган җирләрне 

торгызу 

6.2. Актүбә ш.т.б. 

территориясендә 

санкцияләнмәгән 

чүплекне бетерү 

Җирле  

бюджет 

1425,6               

325,6     

       

500,

0     

200,0 200,

0 

200,

0 

200,

0 

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Бозылган җирләрне 

торгызу 

6.3. Район авыл җирлекләре 

территориясендә 

чүплекләрне бетерү 

Җирле бюджет 949,7               

549,7     

0,0                      

-       

      

200,

0     

      

200,

0     

      

200,

0     

Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Бозылган җирләрне 

торгызу 



6.4. Икенчел кулланылырга 

тиешле калдыкларны 

табу, контейнерлар, каты 

көнкүреш калдыклары 

җыю өчен чүплекләр 

сатып алу максатыннан 

калдыкларны селектив 

җыюны оештыру 

Җирле бюджет 1611,6 0,0 942,

6 

  269,0     200,

0     

 

200,

0     

      

200,

0     

Азнакай шәһәре 

Башкарма комитеты 

Калдыкларны 

икенчел файдалану, 

каты көнкүреш 

калдыклары 

полигонын 

эксплуатацияләү 

срогын озайту 

6.5. Бункер 

мәйданчыкларыннан 

калдыкларны җыю, ташу, 

утильләштерү хезмәтләре 

күрсәтүгә бәйле 

чыгымнарны каплау 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты 

2000,0 0,0  

500,0 

500,0 500,0 500 500 Азнакай муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

Калдыкларны 

икенчел файдалану, 

каты көнкүреш 

калдыклары 

полигонын 

эксплуатацияләү 

срогын озайту 

6.6. Үләт базларын бетерү, 

биотермик чокырларны 

ремонтлау 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты 

1000,0 0,0 0,0 - 500,0     500,0 500,0 Авыл җирлекләре 

башкарма комитеты 

Җир ресурсларын 

саклау 

  Барлыгы     34 179,8      6 576,9     6 

083,9     

   5 

169,0     

5 

450,0     

5 

450,0     

5 

450,0     
    

 


