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«2019 елга Лениногорск 

муниципаль районы территориясендә юл 

хәрәкәте иминлеген арттыру «муниципаль 

максатчан программасын раслау турында» 

2018 ел, 26 декабрь, 1989 нчы карары 

белән расланган «Лениногорск 

муниципаль районы «муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының 2019 

елга» Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә юл хәрәкәте иминлеген 

арттыру "муниципаль максатчан 

программасына үзгәрешләр кертү 

турында" 

 

"Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. «2019 елга» Лениногорск муниципаль районы территориясендә юл 

хәрәкәте иминлеген арттыру «муниципаль максатчан программасын 

(алга таба – Программа) раслау турында» 2018 ел, 26 декабрь, 1989 

нчы карары белән расланган 2019 елга «Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру 

«муниципаль максатчан программасына (алга таба-Программа), 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

программа паспортында финанслау күләмнәренә һәм чыганакларына 

кагылышлы позициядә " программа буенча финанслауның гомуми күләме 43,96 

млн. сум тәшкил итә, шул исәптән: республика бюджеты-0,43 млн. сум; 

муниципаль бюджет-43,39 млн. сум; бюджеттан тыш чыганаклардан-0,12 млн. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 «ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



сум» сүзләрен «программа буенча финанслауның гомуми күләме 45,75 млн. сум 

тәшкил итә, шул исәптән: республика бюджеты-1,02 млн. сум; муниципаль 

бюджет-44,64 млн. сум; бюджеттан тыш чыганаклардан-0,09 млн. сум.»; 

Программаның 4 бүлегенең өченче абзацында «Программа буенча 

финанслауның гомуми күләме 43,96 млн. сум тәшкил итә, шул исәптән: 

республика бюджетында - 0,43 млн. сум; муниципаль бюджетта - 43,39 млн. 

сум; бюджеттан тыш чыганакларда - 0,12 млн. сум» сүзләрен «Программа 

буенча финанслауның гомуми күләме 45,75 млн. сум тәшкил итә, шул исәптән: 

республика бюджетында - 1,02 млн. сум; муниципаль бюджеттан тыш 

чыганакларда - 0,09 млн. сум.»; Программага 2,3,4,5,6 номерлы кушымталарны 

кушымтада бирелгән яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының эшләр 

идарәчесе М.Г. Якуповка йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                       З .Г. Михайлова 
 

М.Г. Якупов 

5-15-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019 елга Татарстан Республикасы Лениногорск  

 муниципаль районы территориясендә  

юл хәрәкәте иминлеген арттыру» 

 максатчан программасына 2 нче кушымта 
 

 

 

 

Чаралар исемлеге, Программаны финанслауның көтелгән нәтиҗәләре һәм күләмнәре 
 
 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1.Белем бирү 

учреждениеләрендә 

автосыйныфлар булдыру 

ПОУ Лениногорская 

АШ ДОСААФ РТ 

2019   40,0  Формирование 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

1.2. Автоклассларда белем алучы 

транспорт чараларын 

йөртүчеләргә кандидатлар 

арасында һөнәри осталык 

конкурсы үткәрү 

ПОУ Лениногорская 

АШ ДОСААФ РТ 

2019   30,0  Формирование 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

1.3. Транспорт чараларын 

йөртүчеләрне яңадан әзерләү һәм 

квалификацияләрен күтәрү 

программалары буенча белем 

ПОУ 

Лениногорская АШ 

ДОСААФ РТ 

2019   20,0  Повышение 

правового 

сознания 

водителей, 



2 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

алучы затларның юл хәрәкәте 

кагыйдәләрен белүләренә 

мониторинг 

культуры 

вождения 

Широкомасштабная акция 

«Безопасная зебра» 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019   

 

0,7 

  Формирование у 

участников 

дорожного 

движения 

стереотипов 

безопасного 

поведения 

Конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо» 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району, УО 

2019  102,0 

 

 

  Формирование у 

участников 

дорожного 

движения 

стереотипов 

безопасного 

поведения 

1 этап Республиканское 

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району, УО 

2019   

1,3 

  Формирование у 

участников 

дорожного 

движения 

стереотипов 

безопасного 

поведения 



3 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

"Бала - төп пассажир!" юл 

хәрәкәте куркынычсызлыгы 

буенча киң күләмле акция 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019   

0,3 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

 «Сизелерлек  бул" юл хәрәкәте 

иминлеге буенча масштаблы 

акция 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019   

1,0 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

“Муниципаль конкурс» 

мәктәпкәчә мәгариф 

учреждениеләре педагогларының 

юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча 

иң яхшы ИКТ уены 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району,УО 

2019   

15,9 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Яр Чаллы "Калейдоскоп" 

театрының БДД буенча тематик 

спектакле "Юл кагыйдәләрен – 

һәркем белергә тиеш" 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019  50,0 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 



4 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 «Балаларга Автокресло» юл 

хәрәкәте иминлеге буенча киң 

масштаблы акция: 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

УО 

2019  0,5 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

“Язгы каникуллар» республика 

чарасы 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району, 

Управление 

образования 

 

2019  0,2 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

ЛМР башлыгы кубогына картинг 

буенча ачык кышкы ярышлар 

ГБУ «ГБУ», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району, 

Управление 

образования 

2019  1,5 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 



5 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 В рамках недели безопасности 

профилактическое мероприятие 

«Мы маленькие пешеходы» 

ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019  1,2 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

  ГБУ «БДД», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019   

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Конкурс по автомногоборью 

среди студентов-автомобилистов 

«Автосессия» 

ГБУ «БДД», КАИ 

(студенты)», 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Лениногорскому 

району 

2019  1,2 

 

   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

«Җәяүлеләргә багышлау» 

профилактик чаралары 

«БДД» ДБУ, 

Мәгариф идарәсе, 

РФ Эчке эшләр 

министрлыгының 

Лениногорск 

2019  5,2 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 



6 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

районы буенча 

ЮХИДИ 

хезмәткәрләре 

формалаштыру 

Мәгариф оешмалары кысаларында 

ДДТТны профилактикалау буенча 

агитация-пропаганда чаралары 

«БДД» ДБУ, 

Мәгариф идарәсе, 

РФ Эчке эшләр 

министрлыгының 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ 

хезмәткәрләре 

2019  6,6 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Укучылар (белем бирү оешмалары 

студентлары) белән лекцияләр һәм 

әңгәмәләр 

«БДД» ДБУ, 

Мәгариф идарәсе, 

РФ Эчке эшләр 

министрлыгының 

Лениногорск 

районы буенча 

ЮХИДИ 

хезмәткәрләре, 

2019  6,1 

 

  Формирование у 

участников Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

 «Юл-транспорт һәлакәтләрендә 

зыян күрүчеләрне искә алу көне» 

юл хәрәкәте иминлеге буенча киң 

«БДД» ДБУ, 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

2019   

5,0 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 



7 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

күләмле акция. Лениногорск 

районы буенча 

бүлеге, Гадәттән 

тыш хәлләр 

министрлыгы, 

Лениногорск 

шәһәр хастаханәсе, 

Мәгариф идарәсе. 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

"Тюнинг безопасности" юл 

куркынычсызлыгы буенча 

конкурс - 

«БДД» ДБУ, 

Мәгариф идарәсе 

Лениногорск 

районы буенча РФ 

Эчке эшләр 

министрлыгының 

ЮХИДИ бүлеге 

2019   

1,2 

 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Яшүсмерләр автосы буенча «Яшь 

йөртүче» күптөрле ярыш буенча 

җәйге Чемпионат 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск буеча 

мәгариф идарәсе , 

ДЮАШ, 

2019  3,0 

 

  Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

«Юл хәрәкәте кагыйдәләре - «БДД» ДБУ, 2019     Юл хәрәкәтендә 
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  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тормыш кагыйдәләре» мәкаләләре 

конкурсы 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

1,2 

 

 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

 «Автоледи» хатын-кызлар 

арасында күп төрле ярыш -  

автомобильчеләре бәйгесе 

"БДД" ДБУ, 

автомәктәпләр 
  16,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру  

"Игътибар балалар!!» чараның 2 

нче этабы 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

  1,2   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Куркынычсызлык атнасы «БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

  5,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн



9 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

«Күңелле юл әлифбасы» 

профилактик чарасы 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

  2,2   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру  

«ПДД белгечләре» ЮХИДИ 

буенча КВН 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе района 

  0,2   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

“Көзге каникуллар” оператив-

профилактик чара 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

  5,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 



10 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

районы мәгариф 

идарәсе 
хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

"Куркынычсызлык ноктасы" юл 

йөрү кагыйдәләре буенча Квест-

уен      

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

  1,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

“Минем дустым - светофор " 

спорт-музыкаль чара 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

  2,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

"Ни өчен юл йөрү кагыйдәләрен 

үтәргә кирәк" материалдан 

эшләнмәләр конкурсы 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

  2,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 



11 

 

  Чараның исеме  Башкаручылар  Башкар

у 

вакытла

ры 

Финанслау, мең сум        Көтелгән нәтиҗә 

Федераль 

бюджет 

Республи-

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

Муници-

паль 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

идарәсе стереотипларын 

формалаштыру 

«Безнең әти-әниләр - үрнәк 

машина йөртүчеләр» КВН 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

  1,2   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Квест - "Сәламәт, спорт гаиләсе" 

уены 

«БДД» ДБУ, 

Лениногорск 

муниципаль 

районы мәгариф 

идарәсе 

  1,0   Юл хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың үз-үзләрен 

хәвефсез тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

Барлыгы     242,717 90,0   

 
_____________________________________________________________ 



 

2019 елга Татарстан Республикасы 

Лениногорск  муниципаль районы 

территориясендә юл хәрәкәте 

иминлеген арттыру» максатчан 

программасына 3 нче кушымта 

 

 

Чаралар исемлеге, Программаны финанслауның көтелгән нәтиҗәләре һәм күләмнәре 
 

   Финанслау, млн. сум        

Чараның исеме  Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакытл

ары 

Федераль 

бюджет 

финанслау 

булганда 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муници-

паль 

бюджет 

Көтелгән 

нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

1.1.Лениногорск шәһәренең урам-юл 

челтәрен карап тоту һәм ремонтлау 

Исполнительный 

комитет 

г.Лениногорск 

2019г.    24,790 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.2. Лениногорск шәһәренең урам-юл 

челтәрендә чокырларны ямау 

Исполнительный 

комитет 

г.Лениногорск 

2019г.    3,0 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.3 Лениногорск шәһәренең УДСДА 

горизонталь юл тамгасын төшерү 

Исполнительный 

комитет 

г.Лениногорск 

2019г.    1,5 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн



2 

 

   Финанслау, млн. сум        

Чараның исеме  Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакытл

ары 

Федераль 

бюджет 

финанслау 

булганда 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муници-

паль 

бюджет 

Көтелгән 

нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ың иминлеген 

тәэмин итү  

1.4 Лениногорск ш. юл хәрәкәтен 

җайга салуның техник чараларын 

карап тоту 

Лениногорск 

шәһәре башкарма 

комитеты 

2019г.    1,45 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.5 Подлесный п. урта гомуми белем 

бирү мәктәбе янында юл билгеләре 

кую 

ЛМР 

муниципаль 

берәмлеге 

башкарма 

комитеты 

2019    0,055 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.6 Юл, тротуарлар, мәктәп 

автобуслары өчен парковка, 

тукталыш павильоны төзелеше, 

Тимәш урта мәктәбе янында юл 

билгеләре кую 

ЛМР 

муниципаль 

берәмлеге 

башкарма 

комитеты 

2019г.    3, 847 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.7. Лениногорск шәһәренең 

Володарский һәм Белинский  

урамнарындагы мәктәп автобусы 

маршруты буенча юл полотносын 

Лениногорск 

шәһәре башкарма 

комитеты  

2019г.    2, 993 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 



3 

 

   Финанслау, млн. сум        

Чараның исеме  Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакытл

ары 

Федераль 

бюджет 

финанслау 

булганда 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муници-

паль 

бюджет 

Көтелгән 

нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ремонтлау 

 

 

тәэмин итү  

1.8 Лениногорск шәһәренең Гагарин 

урамындагы социаль яклау һәм РПФ 

биналары янында парковка урыны 

урнаштыру 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019г.    0,325 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.9 Лениногорск шәһәренең 

Лермонтов урамында тротуар 

төзелеше 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019г.    0,089 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.10.Лениногорск шәһәренең 

Грибоедов урамында тротуар 

төзелеше 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019    0,775 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.11.Лениногорск шәһәренең Яковлев 

урамында тротуар төзелеше 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019    0,249 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.12.Лениногорск шәһәренең Б. 

Хмельницкий урамында тротуар 

Лениногорск 

шәһәре 

2019    0,554 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 



4 

 

   Финанслау, млн. сум        

Чараның исеме  Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакытл

ары 

Федераль 

бюджет 

финанслау 

булганда 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муници-

паль 

бюджет 

Көтелгән 

нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 7 8 

төзелеше башкарма 

комитеты  

тәэмин итү 

1.13. Лениногорск шәһәренең 

Төзелеш урамында парковка белән 

тротуар төзелеше 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019    1,496 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.14.Лениногорск шәһәренең 

Октябрьская урамында тротуар 

төзелеше 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019    0,515 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.15. Лениногорск шәһәренең 

Агадуллин урамында җәяүлеләр өчен 

җайга салынучы җәяүлеләр кичүенә 

якын килү юлларын төзү 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019    0,057 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.16. Лениногорск ш. Шашин-Кутузов 

урамнары киселешендә җәяүлеләр 

өчен тотып торучы коймалар 

урнаштыру 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019    0,224 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.17.   Лениногорск шәһәренең 

Ленинград һәм Моряков урамнары 

киселешендә җәяүлеләр өчен тотып 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

2019г.    0,607 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 



5 

 

   Финанслау, млн. сум        

Чараның исеме  Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакытл

ары 

Федераль 

бюджет 

финанслау 

булганда 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муници-

паль 

бюджет 

Көтелгән 

нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 7 8 

торучы коймалар урнаштыру комитеты  

1.18. Лениногорск ш. Ленин – 

Моряков урамнары киселешендәге 

юлларны төзекләндерү 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019г.    0,438 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.19. Бөгелмә-Сельхозтехника 

урамнары киселешендәге юлларны 

төзекләндерү 

Лениногорск 

шәһәре 

башкарма 

комитеты  

2019г.    0,331 Юл 

хәрәкәтендә 

катнашучыларн

ың иминлеген 

тәэмин итү 

1.20. Иске Куак һәм Яңа Чыршылы 

авылларында мәктәп укучыларын 

утырту (төшерү )урыннарының 

тукталыш павильоннарын 

төзекләндерү 

ЛМР муниципаль 

берәмлеге 

башкарма 

комитеты 

2019    0,597 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

1.21. Шашин, Моряков, Куйбышев, 

Ленин, Тукай, Чайковский, Ленин, 

Ленин, Ленин, Ленин, Ленин, Ленин, 

Ленин һәм Лениногорск урамнарында 

хәрәкәт итү өлеше өстеннән өстәмә 

Лениногорск 

шәһәре башкарма 

комитеты 

Лениногорск ш. 

2019    0,748 Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү  



6 

 

   Финанслау, млн. сум        

Чараның исеме  Башкаручыла

р 

Башкар

у 

вакытл

ары 

Федераль 

бюджет 

финанслау 

булганда 

Финансла

у 

булганда 

республи

ка 

бюджеты 

Бюджеттан 

тыш 

чыганакла

р 

Муници-

паль 

бюджет 

Көтелгән 

нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ясалма яктырту һәм юл билгеләре 

белән көйләнми торган җәяүлеләр 

кичү юлларын төзекләндерү 

1.22. Ленин урамында көйләнми 

торган җәяүлеләр кичү урынын 

өстәмә ясалма яктырту, ут 

баганалары, 5.19.1 (2) юл билгеләре 

белән җиһазлау 

"ЮЛ 

ХӘРӘКӘТЕ 

КУРКЫНЫЧСЫ

ЗЛЫГЫ" ДБУ 

2019  0,776   Җәяүлеләрнең 

иминлеген 

тәэмин итү 

Барлыгы    0,776  44,64  
 

 

 

_____________________________________________________________



 

«2019 елга Татарстан Республикасы Лениногорск 

 муниципаль районы территориясендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру» 

 максатчан программасына 4 нче кушымта 

 

 

 

Юнәлешләр буенча программаны финанслау күләмнәре 

                                                                              (млн. сум) 
 

Финанслау чыганагы Барлыгы 
Федераль бюджет чаралары - барлыгы 0 
Республика бюджеты средстволары - барлыгы                                                                                          1,02 
Капиталь кертемнәр 0,78 
Башка ихтыяҗлар 0,24 
Муниципаль берәмлек акчалары - барлыгы 44,64 
шул исәптән: 44,64 
Капиталь кертемнәр 0,0 
Башка ихтыяҗлар 0,09 
Бюджеттан тыш чыганаклар чаралары - барлыгы 45,75 

 
_____________________________________________________________ 


