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Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хокукый аңын арттыруга һҽм 

куркыныч тҽртибен кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 
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камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру-планлаштыру һҽм инженерлык 
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«2020 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасын җирле 
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Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген 

арттыру» муниципаль программасын тормышка ашыруга бҥлеп бирелгҽн 

акчаларны бҥлҥ 
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Программаны 

эшлҽҥчелҽр 

           

Район Башкарма комитеты, Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Мҽгариф бҥлеге» муниципаль казна учреждениесе, Россия 

Эчке эшлҽр министрлыгының Балык Бистҽсе районы 

буенча ЮХИДИ бҥлеге (килешҥ буенча). 

Программаның 

Координаторы һҽм 

башкаручылары 

 

Координатор: Район Башкарма комитеты; 

башкаручы: Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге 

Башкарма комитеты (килешҥ буенча), «Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының «Мҽгариф бҥлеге» муниципаль 

казна учреждениесе, Россия Эчке эшлҽр министрлыгының 

Балык Бистҽсе районы буенча ЮХИДИ бҥлеге (килешҥ 

буенча), «Татарстан Республикасы юл хҽрҽкҽте 

куркынычсызлыгы фҽнни һҽм белем бирҥ программаларын 

финанслау дирекциясе" ГКУ (килешҥ буенча) 



 

 

Программаның 

максатлары һҽм 

бурычлары      

Программаның максаты-гражданнарның тормышын, 

сҽламҽтлеген һҽм аларның мҿлкҽтен саклауны тҽэмин итҥ, 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы юлларында куркынычсыз хҽрҽкҽт итҥ шартларына 

законлы хокукларының гарантиялҽрен арттыру.  

Максатка ирешҥ шарты булып тҥбҽндҽге бурычларны хҽл 

итҥ тора: 

-юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган 

затлар саны кимҥ; 

-зыян кҥрҥчелҽр белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын 

киметҥ; 

-юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның куркыныч тҽртибен 

кисҽтҥ һҽм транспорт чараларының ышанычлылыгын 

арттыру; 

-балалар юл-транспорт имгҽнҥлҽрен киметҥ; 

-транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны 

камиллҽштерҥ. 

Мҿһим максатчан 

кҥрсҽткечлҽр һҽм 

индикаторлар 

Программаның мҿһим кҥрсҽткечлҽре һҽм индикаторлары 

булып тора: 

- юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган 

затлар саны кимҥ; 

- юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган 

балалар саны кимҥ; 

-социаль куркынычны киметҥ (юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булган затлар саны 100 мең кешегҽ 

кимегҽн); 

-транспорт рискын киметҥ (10 мең транспорт чараларына 

юл-транспорт һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булган затлар саны) 

Программаны 
тормышка ашыру 
сроклары 
           

Программа 2020 елга исҽплҽнгҽн. 
 

Программаны  
финанслау 
кҥлҽмнҽре 
һҽм чыганаклары          

Программа буенча финанслауның гомуми кҥлҽме 1166,127 
мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 
җирле бюджеттан-1166,127 мең сум,  
республика бюджетыннан - 0 мең сум 
юл фондлары калдыкларыннан - 666,127 мең сум. 
бюджеттан тыш чыганаклардан - 0 мең сум, 
шуларның берсе: 
капиталь кертемнҽр-666,127 мең сум,  
башка ихтыяҗларга-500,00 мең сум 
Программаны финанслау кҥлҽме фаразланган характерда 
һҽм реаль мҿмкинлеклҽрдҽн чыгып тҿгҽллҽштерелергҽ 
тиеш. 



 

 

Программаның  
кҿтелгҽн  
нҽтиҗҽлҽре           

2012 ел белҽн чагыштырганда программаның мҿһим 
индикаторларының уңай кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥ: 
Транспорт һҽм социаль хҽтҽр, юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең 
авырлыгын киметҥ; 
юл-транспорт һҽлакҽтлҽре кҥп булган урыннар саны кимҥ; 
балалар катнашында юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын 
киметҥ.  

Программаның 
ҥтҽлешен 
контрольдҽ тоту 
органы системасы 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 
районының юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ Комиссиясе 
Программа чараларының ҥтҽлешен контрольдҽ тота 

 

 

I. ПРОБЛЕМАНЫҢ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ  

 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы халкының 

тормыш эшчҽнлегенҽ тҿп факторларның йогынтысын анализлау юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ кҥп санда кешенең һҽлак булуын һҽм җҽрҽхҽтлҽнҥен 

кҥрсҽтҽ. 

Соңгы унъеллык дҽвамында авариялелек проблемасы Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ теркҽлгҽн 

автомобиль транспорты санының сизелерлек артуына бҽйле рҽвештҽ аеруча 

кискенлҽшҽ бара. 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 

автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе 1 мең кешегҽ 200 берҽмлектҽн артык транспорт 

чарасы тҽшкил итҽ.  

2012 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ ЮХИДИ мҽгълҥматлары буенча 34 юл-транспорт һҽлакате 

теркҽлгҽн, аларда 7 кеше һҽлак булган һҽм 48 кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган.  

2013 елның шул ук чорында 46 юл-транспорт һҽлакҽте булган, аларда 9 

кеше һҽлак булган һҽм 63 кеше тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган. 

2014 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

автомобиль юлларында 44 юл-транспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 45 кеше 

тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 17 кеше һҽлак булган. 

2015 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

автомобиль юлларында 38 юл-транспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 42 кеше 

тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 7 кеше һҽлак булган. 

2016 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

автомобиль юлларында 45 юл-транспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 55 кеше 

тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 8 кеше һҽлак булган. 

2017 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

автомобиль юлларында 48 юл-транспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 72 кеше 

тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 15 кеше һҽлак булган. 



 

 

2018 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

автомобиль юлларында 34 юл-транспорт һҽлакате теркҽлгҽн, аларда 42 кеше 

тҽн җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 7 кеше һҽлак булган. 

2019 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

автомобиль юлларында 36 юл-транспорт һҽлакҽте булган, аларда 43 кеше тҽн 

җҽрҽхҽтлҽре алган һҽм 10 кеше һҽлак булган. 

 

 

 
 

Хҽзерге юл-транспорт травматизмын анализлау кҥрсҽткҽнчҽ, юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең саны акрынлап арта бара, нҽтиҗҽдҽ зыян кҥрҥчелҽр 

аерым авырлыктагы җҽрҽхҽтлҽр ала.   
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Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның иң кҥп санлы һҽм иң җҽрҽхҽтлҽнҥче 

тҿркеме булып  җҽяҥлелҽр тора. 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ һҽм кисҽтҥ буенча кҥрелҽ торган 

чаралар юлларда авариялелек ҥсешен тоткарлауга җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ ярдҽм 

итми. Юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ буенча җҽмгыять ҥсешенең хҽзерге 

этабында ҥзгҽрешлҽр булган социаль-икътисади шартлар белҽн каршылыкларга 

килҽлҽр, аеруча мҿһим каршылыкларга керҽ: 

- юллардагы автотранспорт саны арту автомобиль юллары һҽм транспорт 

чишелешлҽре инфраструктурасы ҥсешеннҽн шактый узып китҽ; 

- автотранспорт предприятиелҽренең шактый ҿлеше поселок чигендҽ 

урнашкан. Шуңа ярашлы рҽвештҽ, Балык Бистҽсе ш.т.п. урам-юл челтҽре 

буенча хҽрҽкҽт итҥче йҿк транспорты ҿлеше  ҿлеше шактый зур; 

- халыкның юлларда ҥз-ҥзеңне тоту культурасының тиешле дҽрҽҗҽдҽ 

булмавы; 

- юл хҽлен бҽялҽҥдҽ ялгышларга китерҽ торган машина йҿртҥчелҽрне 

ҽзерлҽҥнең тҥбҽн сыйфаты, канҽгатьлҽнмҽслек дисциплина, юл хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучыларның (бигрҽк тҽ яшьлҽрнең) дорфалыгы һҽм җҽзасызлыгы, 

транспорт чаралары белҽн идарҽ иткҽндҽ машина йҿртҥчелҽрнең 

игътибарсызлыгы һҽм ваемсызлыгы; 

- юл хҽрҽкҽте иминлеге буенча чараларны техник яктан тҽэмин итҥнең, 

беренче чиратта, юл хуҗалыкларының, транспорт чараларының, юл хҽрҽкҽтен 

оештыру чараларының заманча талҽплҽренҽ туры килмҽве, юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽрен вакытында ачыклауга һҽм зыян кҥрҥчелҽргҽ беренче ярдҽм 

кҥрсҽтҥнең элемтҽ системаларында артта калуы.  

Авариягҽ бҽйле катлаулы хҽл һҽм вҽзгыятьнең алга таба начарлануына 

тенденциялҽр булу кҥп очракта тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр белҽн аңлатыла: 

- халыкның мобильлеге арта баруы; 

- җҽмҽгать транспортында пассажирлар йҿртҥне киметҥ һҽм шҽхси 

транспортта пассажирлар йҿртҥне арттыру; 

-автомобильлҽр саны арту һҽм урам-юл челтҽренең озынлыгы арасында, 

заманча транспорт агымнарына исҽплҽнмҽгҽн диспропорциянең арта баруы. 

Мондый хҽллҽрнең нҽтиҗҽсе булып юл хҽрҽкҽте шартларының 

начараюы, экологик хҽлне бозу, ягулык чыгымын арттыру, шулай ук юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең саны арту тора. 

Хҽзерге вакытта барлык юл-транспорт  һҽлакҽтлҽренең 70 проценттан 

артыгы  торак пунктларда була. Торак пунктларда юл-транспорт һҽлакҽтлҽре 

нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥргҽн кешелҽр саны арту темплары юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре санын арттыру темпларын узып китҽ.   

Хҽзерге заман юл-транспорт травматизмын анализлау кҥрсҽткҽнчҽ, юл-

транспорт һҽлакҽтлҽренең ҽкренлҽп артуы нҽтиҗҽсендҽ зыян кҥрҥчелҽр аерым 

авырлыктагы җҽрҽхҽтлҽр ала. Мондый юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ 

зыян кҥргҽн затларга медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ эшен нҽтиҗҽсез оештыру 

аларның югары ҥлеменҽ китергҽн тҿп сҽбҽплҽрнең берсе булып тора.   



 

 

Соңгы елларда автопаркның саны тиз арту һҽм юл хҽрҽкҽтенҽ яңа машина 

йҿртҥчелҽрне һҽм йҿртҥчелҽрне кҥплҽп кертҥ юл хҽрҽкҽте шартларының 

ҥзгҽрҥенҽ һҽм юл хҽрҽкҽте шартларының катлаулануына китерде: транспорт 

агымнары тыгызлыгы артты, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы юлларында хҽрҽкҽт интенсивлыгы артты. 

Урам-юл челтҽренең ҥзгҽрешсез геометрик параметрларында транспорт 

саны арту аларның гомуми ҥткҽрҥчҽнлек сҽлҽте сизелерлек кимҥгҽ китергҽн. 

Балык Бистҽсе бистҽсендҽ Хҽрҽкҽт аеруча интенсив булган урамнар булып 

Ленин, Совет, З.Шҽймҽрданов, Октябрьская , Заводская урамнары санала. 

Мондый хҽл юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең барлык кҥрсҽткечлҽрен даими 

киметҥ ҿчен тотрыклы шартлар тудырмый. Бу һҽм башка каршылыклар 

комплекслы проблема буларак килеп чыга: юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ 

буенча муниципаль идарҽ системасын камиллҽштерергҽ кирҽк. 

  
II. ПРОГРАММАНЫҢ ТӚП МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ 

 

Программаның максаты-гражданнарның тормышын һҽм сҽламҽтлеген 

саклауны тҽэмин итҥ, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы юлларында куркынычсыз хҽрҽкҽт итҥ шартларына законлы 

хокукларының гарантиялҽрен арттыру. 

Программаның максатларына ирешҥ шартлары булып тҥбҽндҽге 

бурычларны хҽл итҥ тора: 

- юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның куркыныч тҽртибен кисҽтҥ; 

- балалар катнашында юл-транспорт имгҽнҥлҽрен киметҥ; 

- Транспорт һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны камиллҽштерҥ; 

- юл хҽрҽкҽтен кҿйлҽҥнең заманча техник чараларын (светофорлар, юл 

билгелҽре, тамгалар һ. б.) куллану. 

Кҥрсҽтелгҽн бурычларга ирешҥ Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы территориясендҽ авариялелек кҥрсҽткечлҽрен киметергҽ 

һҽм шуның нҽтиҗҽсендҽ, проблеманың социаль кискенлеген киметергҽ 

мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Ҽлеге программаны 1 ел дҽвамында тормышка ашыру кҥздҽ тотыла.  

Программада тҥбҽндҽге чараларны тормышка ашыру планлаштырылган: 

- юл хҽрҽкҽте ҿлкҽсендҽ хокук бозуларга карата тискҽре мҿнҽсҽбҽт 

формалаштыру максатында халыкка пропаганда йогынтысы системасын 

булдыру; 

- балаларның юл-транспорт имгҽнҥлҽрен профилактикалау; 

- чокырларны ремонтлау; 

- ясалма юл тигезсезлеклҽрен урнаштыру; 

- юл билгелҽрен урнаштыру, хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм ремонтлау; 

- җҽяҥлелҽр кичҥ юлларын һҽм тамгаларны этаплап норматив талҽплҽргҽ 

китерҥ. 

 
 

 



 

 

III. ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

Программа тҿрле чаралар комплексын ҥз эченҽ ала. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хокукый аңын арттыруга һҽм 

куркыныч тҽртибен кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар программаның 3 нче 

кушымтасында китерелгҽн. 

Чараның тҿп максаты-шҽхес формалашу этабында, ягъни гомуми белем 

бирҥ оешмаларында юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның куркыныч тҽртибен 

кисҽтҥ.  

Проектта юл хҽрҽкҽтендҽ аеруча якланмаган катнашучылар буларак 

балаларга һҽм яшҥсмерлҽргҽ зур игътибар бирелҽ. 

Район Башкарма комитеты, Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Балык 

Бистҽсе районы буенча ЮХИДИ бҥлеге белҽн берлектҽ, «Светофорик», 

«Куркынычсыз тҽгҽрмҽч», «Ҽгҽр дҽ юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен белсҽң-ЮХИДИ 

белҽн проблема юк» һ. б. балалар ҿчен юл – транспорт имгҽнҥлҽрен кисҽтҥ 

буенча чаралар ҥткҽрҥ планлаштырыла.  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Мҽгариф бҥлеге»  муниципаль казна учреждениесендҽ барлык 

белем бирҥ оешмаларында ЮИДЛАР отрядларын формалаштыру һҽм эшлҽҥ, 

балаларның юл-транспорт имгҽнҥлҽрен кисҽтҥ буенча район чараларын, 

акциялҽр ҥткҽрҥ каралган: «Светяшки», «Куркынычсыз зебра», «Засветись», 

«Беренче сыйныф укучысына мҽктҽпкҽ куркынычсыз килергҽ ярдҽм ит!» һ. б.  

Башлангыч сыйныф укытучыларының һҽм тормыш иминлеге нигезлҽре 

укытучыларының квалификациясен кҥтҽрҥ; башлангыч сыйныф укытучылары 

һҽм тормыш иминлеге нигезлҽре укытучылары ҿчен юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽренҽ ҿйрҽтҥ методикасы буенча семинарлар оештыру; балалар юл-

транспорт имгҽнҥлҽрен профилактикалау буенча ата-аналар ҿчен киңҽшмҽ 

оештыру; мҽктҽп, шҽһҽр (район) балалар рҽсемнҽре конкурслары оештыру, 

мҽктҽп яны лагерьларына юл хҽрҽкҽте чараларын оештыруда методик ярдҽм 

кҥрсҽтҥ. 

Ата-аналарның игътибарын балалар травматизмы проблемасына җҽлеп 

итҥ ҿчен массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында юл хҽрҽкҽте иминлеге 

мҽсьҽлҽлҽрен даими яктырту кҥздҽ тотыла. Контроль-кҥзҽтчелек эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлелеген арттыру максатыннан, урам-юл челтҽрен юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽрен бозуларны фото-видеофиксациялҽҥ комплекслары белҽн алга 

таба җиһазландыру планлаштырыла. 

Транспорт чаралары һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны 

камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру – планлаштыру һҽм инженерлык 

чаралары Программаның 4 нче кушымтасында китерелгҽн. 

 
 IV. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ 

 
 Программаны финанслауның гомуми кҥлҽме 1166,127 мең сум тҽшкил итҽ, 
җирле бюджет хисабына 1166,127 мең сум. 



 

 

Юнҽлешлҽр буенча Программаны финанслау кҥлҽме программага 5 нче 
кушымтада китерелгҽн. 

Барлык чыганаклардан Программаны финанслау кҥлҽме программага 6 
нчы кушымтада китерелгҽн. 

Программа заказчылары арасында акчаларны бҥлҥ программага 7 нче 
кушымтада китерелгҽн. 

Программаны финанслау кҥлҽме фаразланган характерда һҽм реаль 
мҿмкинлеклҽрдҽн чыгып тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш. 

 
V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 

 
Программа чараларын Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге Башкарма комитеты 
(килешҥ буенча) һҽм Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ 
хуҗалык итҥче субъектлар һҽм Татарстан Республикасы территориясендҽ 
хуҗалык итҥче субъектлар арасында гамҽлдҽге законнар нигезендҽ контрактлар 
нигезендҽ гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла. 

Программаны тормышка ашыру эшчҽнлеген координациялҽҥне район 
Башкарма комитеты башкара.  

Программаны тормышка ашыру белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итҥ буенча 
бурычларны хҽл итҥ идарҽ итҥ рҽвешлҽрен һҽм методларын нигезле сайлап алу 
юлы белҽн башкарылачак. 
 

Оештыру-хокукый аспектлар 
Программаны тормышка ашыру белҽн идарҽ итҥ 

 
Программаны тормышка ашыру белҽн идарҽ итҥне район Башкарма 

комитеты башкара. 
Программаның җитҽкчесе-район Башкарма комитеты җитҽкчесе, юл 

хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ Комиссиясе рҽисе. 
Программа заказчыларының ҥзара хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥне 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының юл хҽрҽкҽте 
иминлеген тҽэмин итҥ Комиссиясе гамҽлгҽ ашыра. 

Программаны тормышка ашыру белҽн агымдагы идарҽне Татарстан 
Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының юл хҽрҽкҽте иминлеген 
тҽэмин итҥ Комиссиясе рҽисе башкара. 

Юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ Комиссиясе тҥбҽндҽге тҿп 
функциялҽрне тормышка ашыра: 

- Программа чараларын тормышка ашыру турында статистик һҽм 
аналитик мҽгълҥмат җыю һҽм системалаштыру; 

- Программа чараларын тормышка ашыру нҽтиҗҽлҽренҽ мониторинг, 
кҥрсҽтелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру турында аналитик мҽгълҥмат 
формалаштыру һҽм Программаны тормышка ашыру турында хисап ҽзерлҽҥ; 

- Программа чараларының нҽтиҗҽлелеге, нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽрен 
һҽм аларның индикаторларга һҽм программа кҥрсҽткечлҽренҽ туры килҥен 
бҽйсез бҽялҽҥне оештыру; 



 

 

- Программаны тормышка ашыру барышы һҽм нҽтиҗҽлҽре турында 
җҽмҽгатьчелеккҽ мҽгълҥмат бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру; 

- башка функциялҽр. 
 

Финанс аспектлары идарҽсе 
 Программаны тормышка ашыру 

 
 Программа чараларын финанслау Татарстан Республикасы бюджеты, 
җирле бюджет һҽм бюджеттан тыш башка чыганаклар хисабына гамҽлгҽ 
ашырыла.   
 Район Башкарма комитеты ел саен финанслау объектларының адреслы 
исемлеген билгели. 
 Программаның гамҽлдҽ булу туктатылуы - аны гамҽлгҽ ашыру 
тҽмамланган очракта, ҽ Татарстан Республикасы Хҿкҥмҽте һҽм район Башкарма 
комитеты карарлары нигезендҽ аны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽсез дип танылган 
очракта, вакытыннан алда туктатыла. 

Проектны тормышка ашыру ҿчен җаваплы: Район Башкарма комитеты, 
районның юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ Комиссиясе, Россия Эчке эшлҽр 
министрлыгының Балык Бистҽсе районы буенча ЮХИДИ бҥлеге (килешҥ 
буенча). 

 



 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 1 нче кушымта 

 

 

 
ПРОГРАММА-МАКСАТЧАН МЕТОД БУЛМАУ ШАРТЛАРЫНДА 

 КҾТЕЛГҼН АВАРИЯ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕ 

 

 

 

 

Кҥрсҽткечлҽр 

 

 

2012 ел 

 

2020 ел 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган 

кешелҽр саны, кеше 

 

7 10 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре саны  

зыян кҥрҥчелҽр белҽн, берҽмлек 

 

34 

 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 2 нче кушымта 

 

 

  

 

 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында 

 Юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль программасының 

 КҤРСҼТКЕЧЛҼРГҼ ИРЕШҤНЕҢ КҾТЕЛГҼН ДИНАМИКАСЫ  

 
 

 

 

 

Кҥрсҽткечлҽр 2020 ел 

2012 ел 

(хисап) ПОГ 

 

Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак булган затларның 

потенциаль санын киметҥ (2012 ел белҽн чагыштырганда), кеше 
-3 

 

7 

 

2012 ел белҽн чагыштырганда, һҽлак булучылар саны кҿтелҽ 

 

0 

 

7 

Зыян кҥрҥчелҽр белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең саны кимҥ 

(2012 ел белҽн чагыштырганда), берҽмлеклҽр 
-2 

34 

(факт) 



 

 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 3 нче кушымта 
 

  Юл хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның хокукый аңын арттыруга 

 һҽм куркыныч тҽртибен кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

ЧАРАЛАР                                                                                 

№ 

п/п 
Чаралар исеме 

Ҥтҽҥ 

вакыты 

Финансла

у кҥлҽме - 

(мең сум) 

шул исҽптҽн (мең сум) 

Ҥтҽҥ ҿчен 

җаваплы 
Кҿтелгҽн нҽтиҗҽ 

муници

паль 

берҽмле

к 

бюджет

ы 

хисабын

а 

Татарста

н 

Республ

икасы 

бюджет

ы 

акчалар

ы 

хисабын

а 

бюджетт

ан тыш 

чыганак

лардан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Башка кирҽк-яраклар 

1 

Юл - транспорт имгҽнҥлҽрен 

профилактикалау буенча 

ата-аналар ҿчен стендны 

рҽсмилҽштерҥ, яңарту. 

2020 ел 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы   

Һҽр белем бирҥ 

учреждениесендҽ 

юл хҽрҽкҽте 



 

 

2 

Балалар белҽн юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнҥ буенча 

эш оештыру ҿчен методик 

кулланмалар кҥргҽзмҽсен 

рҽсмилҽштерҥ. 

«Мҽгариф 

бҥлеге» 

муниципаль 

казна 

учреждениесе 

гомуми белем 

бирҥ 

оешмалары, 

ЮХИДИ, 

ДОСААФ, 

Балык Бистҽсе 

һҽм Питрҽч 

районнары 

буенча 

ЮХИДИ 

идарҽсе 

хезмҽткҽрлҽре 

(килешҥ 

буенча ) 

куркынычсызлыг

ы почмагы булу  

 

3 

Һҽр гомуми белем бирҥ 

учреждениесенең юл 

куркынычсызлыгы 

паспортын яңарту. 

4 

Юл йҿрҥ кагыйдҽлҽре 

буенча иҗади эшлҽр 

кҥргҽзмҽсе:  

- «Ҿлкҽннҽр җҽяҥлелҽр 

балалар кҥзлегеннҽн», 

- «Кышкы юл һҽм Без», 

- «Балаларга юл 

кагыйдҽлҽрен белергҽ тиеш» 

һ. б. 

 

балаларның 

урамда һҽм 

юлларда 

куркынычсыз 

тҽртип 

кҥнекмҽлҽрен 

ҥстерҥ 

 5 

Рҽсемнҽр кҥргҽзмҽсе: 

- «Минем дустым-

светофор», 

- «Юл йҿрҥ кагыйдҽлҽрен 

белсҽң-ЮХИДИ белҽн 

проблема юк»,  

- «Юл-уеннар ҿчен урын 

тҥгел»,  

- «Мин-белемле җҽяҥле»һ. б. 



 

 

6 
Фотоконкурс: «Сизгер бул! 

Каешны элҽктер һҽм елмай». 

7 

Иң яхшы Яңа ел уенчыгы 

конкурсы: «Яңа ел 

чыршысында юл билгесе". 

8 

Барлык белем бирҥ 

оешмаларында ЮИДИ 

отрядларын формалаштыру 

һҽм аларның эше. 

9 

Сыйныф сҽгатьлҽре, 

ҽңгҽмҽлҽр, класстан тыш 

чаралар, мҽктҽплҽрдҽ һҽм 

балалар бакчаларында 

дҽреслҽр, темалар:  

- «Урам һҽм җҽяҥлелҽр»,  

- «Юлны кайда һҽм ничек 

куркынычсыз итеп ҥтҽргҽ?», 

- «Велосипедтан егылганда 

беренче ярдҽм»,  

- «Велосипед йҿртҥче 

белергҽ тиеш булган юл 

билгелҽре», 

- «Кҿйлҽҥче ҽлифбасы»,  

- «Куркынычсызлык 

ҽлифбасы», 

Транспорт 

культурасы 

нигезлҽрен 

ҿйрҽтҥ. 

 Юл хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучыларда 

куркынычсыз ҥз-

ҥзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру 

 

 



 

 

- «Юл йҿрҥ кагыйдҽлҽрен 

бел һҽм ҥтҽ», 

- Җҽмҽгать транспортында 

ҥзеңне ничек тотарга»,  

- «Урамда куркынычсызлык 

кагыйдҽлҽре», 

- «Урамны кайда һҽм ничек 

чыгарга»; 

- катлаулы һава 

шартларында балигъ 

булмаганнар катнашында 

юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен 

кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

мҽгълҥмати-пропаганда 

чараларын ҥткҽрҥне дҽвам 

итҥ. 

10 

Кече мҽктҽп укучылары 

белҽн һҽм мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирҥ учреждениелҽрендҽ 

(алга таба мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирҥ учреждениелҽрендҽ) 

мультфильмнар карау: 

- «Юлда Аю», «Лунтик 

кагыйдҽлҽрне ҿйрҽтҽ», 

« Зай һҽмЧик»,  

Мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥ 

учреждениелҽрен

дҽ, башлангыч 

сыйныфларда юл 

йҿрҥ 

кагыйдҽлҽрен 

мҽҗбҥри 

ҿйрҽнҥнең тулы 



 

 

- «Зебренка кышкы 

маҗаралар»,   

- «Степа Абый»,  

- «Озорная семья – хҽрҽкҽт 

кагыйдҽлҽре («Белка һҽм 

Стрелка» 

мультфильмыннан»),  

- «Робокар Поли-юл йҿрҥ 

кагыйдҽлҽре» машиналары 

турында мультфильм 

сериясе, 

- «Аркадий Паровозов 

ярдҽмгҽ ашыга» һ. б. 

бер системасын 

булдыру 

 

11 

Музыкаль кҥңел ачу: 

"Светофория иленҽ" 

(мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре) 

- Урамда спорт кҥңел ачу 

уеннары: 

- «Кышкы уеннар»,  

- «Ҽти, ҽни, мин-имин 

гаилҽ!»һ. б.  

12 

 Матур ҽдҽбият уку, 

картиналар, иллюстрациялҽр 

карау, светофор турында 

Балалар арасында 

юл-транспорт 

имгҽнҥлҽрен 



 

 

шигырьлҽр ҿйрҽнҥ профилактикалау 

 

13 

Дидактик уеннар:  

- «Светофор җый»,  

-«Машиналар һҽм 

светофор»,  

- «Урамны бизҽ» һ. б. 

14 

Татарстан Республикасы 

буенча ЮХИДИ Идарҽсе 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн 

«Балаларга юл хҽрҽкҽте 

кагыйдҽлҽре турында» 

видеофильмын карау. 

- Кече яшьтҽге балалар 

белҽн җҽяҥле 

экскурсиялҽрдҽ катнашу:  

- «Атлый торган автобус» - 

урамнар буенча (транспорт 

тҿрлҽре), юл чатына 

(Җҽяҥлелҽр кичҥе). 

15 

Ситуациялҽрне җиңҥ, юл 

йҿрҥ кагыйдҽлҽре буенча 

табышмакларга җаваплар 

бирҥ, сюжетлы-рольле 

уеннар: 

Укучыларны урам 

объектларына 

игътибар итҽргҽ 

ҿйрҽтҥ- 

юл челтҽренең 



 

 

- «Без урам буйлап барабыз»,  

- «Без-җҽяҥлелҽр»,  

- «Ҥзеңне ничек тотарга, 

ҽгҽр ...» һ. б.  

куркынычсыз 

юллар 

маршрутында 

урнашкан. 

белем бирҥ 

оешмаларына. 

16 

ЮХИДИ бҥлеге вҽкиллҽре 

һҽм инспекторлары 

катнашында гомуми ата - 

аналар җыелышы (баланы 

йҿртҥ кагыйдҽлҽре турында 

сҿйлҽҥ, балаларны яктылык 

кайтаргыч материаллардан 

элементлар белҽн җиһазлау, 

шулай ук ата-аналар 

тарафыннан яктылык 

кайтаручы җайланмалардан 

файдалануны контрольдҽ 

тоту буенча аңлату эшлҽре 

алып бару; балаларны 

салонда куркынычсызлык 

каешын һҽм балалар ҿчен 

тотып тору җайланмаларын 

йҿрткҽндҽ мҽҗбҥри куллану 

мҽсьҽлҽлҽре) - «Юл хҽрҽкҽте 

иминлеге ҿчен бергҽ». 



 

 

17 

ЮХИДИ бҥлеге вҽкиллҽре 

һҽм инспекторлары 

катнашында район 

мҽктҽплҽрендҽ «Юл 

хҽрҽкҽте иминлеге ҿчен 

бергҽ»дип аталган гомуми 

линейкалар. 

Транспорт 

культурасы 

нигезлҽрен 

ҿйрҽтҥ. 

Юл хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучыларда 

куркынычсыз ҥз-

ҥзеңне тоту 

стереотипларын 

формалаштыру. 

18 

Башлангыч сыйныф 

укучылары белҽн белем бирҥ 

оешмаларына хҽрҽкҽт итҥ 

схемаларын гамҽли ҿйрҽнҥ 

һҽм конкрет шартларда юлда 

ҥз-ҥзеңне тоту кҥнекмҽлҽрен 

эшлҽҥ.  

Ҽлеге эшне башкарганда юл 

куркынычсызлыгы 

паспортында кҥрсҽтелгҽн 

хҽрҽкҽт маршрутларына 

аерым игътибар бирергҽ 

кирҽк.  

Һҽр башлангыч 

сыйныф 

укучысының 

«Йорт-мҽктҽп-

йорт»белешмҽлег

е булуы. 

 

19 
Балалар юл-транспорт 

имгҽнҥлҽрен кисҽтҥ буенча 

 

Балаларда 



 

 

район чаралары, акциялҽр 

ҥткҽрҥ: 

- «Светяшкалар»,  

- «Куркынычсыз зебра»,   

- «Чҽчҽргҽ кирҽк»,  

- «Беренче сыйныф 

укучысына мҽктҽпкҽ 

куркынычсыз килергҽ ярдҽм 

ит!» һ. б.  

яктылык 

кайтаручы 

элементлар 

булуы.  

 

20 

Чаралар кысаларында 

 Балачак куркынычсызлыгы 

" айлыгы кысаларында»,  

 Куркынычсызлык атналыгы, 

- «Игътибар-балалар!» 

оператив-профилактик  

операция  

- "Юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре корбаннарын 

искҽ алу кҿне" һ. б. 

Юлда 

куркынычсызлык 

проблемасына 

җҽмҽгатьчелек 

игътибарын 

җҽлеп итҥ. 

 

 

21 

ДОСААФ хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан юл хҽрҽкҽте 

иминлеген тҽэмин итҥ һҽм 

аларны ҥтҽмҽгҽн ҿчен 

җаваплылык, юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽренең нҽтиҗҽлҽре 



 

 

турында норматив 

документлар буенча балигъ 

булмаганнар арасында 

аңлату эшлҽре алып бару. 

22 

ЮХИДИ хезмҽткҽрлҽре 

балигъ булмаганнар 

катнашында юл-транспорт 

һҽлакҽтлҽре фактлары 

буенча тикшерҥлҽр 

ҥткҽргҽндҽ, мҽгарифнең 

җаваплы хезмҽткҽрлҽренҽ 

юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен 

кисҽтҥ буенча чаралар 

эшлҽҥдҽ катнашырга. 

Педагогик хезмҽткҽрлҽр 

белҽн киңҽшмҽлҽрдҽ һҽм 

ата-аналар җыелышларында 

тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ 

нҽтиҗҽлҽрен җиткерергҽ. 

Юлларда 

хокукый 

грамоталылыкны, 

машина йҿртҥ 

культурасын 

арттыру.  

 

23 

Юл хҽрҽкҽте иминлеге 

буенча чаралар оештыруда 

мҽктҽп яны ял лагерьларына 

методик ярдҽм кҥрсҽтҥ. 

24 
Балаларны конкурсларда 

катнашуга системалы һҽм 

Мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥ 



 

 

планлы ҽзерлҽҥ: 

- «Светофор - безнең иң 

яхшы дустыбыз»,  

- «Светофорик», 

- «Яшел ут», 

- «Куркынычсыз тҽгҽрмҽч». 

учреждениелҽрен

дҽ һҽм балалар 

бакчаларында юл 

хҽрҽкҽте 

иминлеге буенча 

профилактик 

эшне 

камиллҽштерҥ. 

 
25 

Конкурсларда катнашу ҿчен 

командаларга методик ярдҽм 

кҥрсҽтҥ  

- «Куркынычсыз тҽгҽрмҽч 

2020», 

- «Яшел ут-2020». 

26 

  «Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль 

районында балалар арасында 

юл-транспорт травматизмын 

кисҽтҥ буенча эш системасы 

һҽм аларның юл-транспорт 

мохите шартларында 

куркынычсыз тҽртипкҽ 

ҿйрҽтҥ» район семинар-

практикумы. 

Мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥ 

учреждениелҽрен

дҽ, бигрҽк тҽ 

башлангыч 

сыйныфларда юл 

йҿрҥ 

кагыйдҽлҽрен 

мҽҗбҥри 

ҿйрҽнҥнең тулы 

бер системасын 

булдыру. 27 

Укытучылар составы 

квалификациясен кҥтҽрҥ 

гомуми белем бирҥ 



 

 

мҽктҽплҽре һҽм балалар 

мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽре. 

28 

Мҽгариф оешмаларының 

педагогик хезмҽткҽрлҽре 

арасында юл хҽрҽкҽте 

иминлеге буенча 

интеграциялҽнгҽн дҽресне 

иң яхшы эшлҽҥгҽ Конкурс: 

«Юл кагыйдҽлҽре - тормыш 

кагыйдҽлҽре». 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 4 нче кушымта 

 
 

 
 

Транспорт чаралары һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен оештыруны камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн                                                                                                                                                                                  

ОЕШТЫРУ-ПЛАНЛАШТЫРУ ҺҼМ ИНЖЕНЕРЛЫК ЧАРАЛАРЫ 

  

№ 

п/п 
Чаралар исеме 

Ҥтҽҥ 

вакыты 

Финанслау 

кҥлҽме - 

(мең сум)  

шул исҽптҽн (мең сум) 

Ҥтҽҥ ҿчен 

җаваплы 

Кҿтелгҽн 

нҽтиҗҽ 

муници

паль 

берҽмле

к 

бюджет

ы 

хисабын

а 

Татарста

н 

Республ

икасы 

бюджет

ы 

акчалар

ы 

хисабын

а 

бюджетта

н тыш 

чыганакла

р 

хисабына 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Капиталь кертемнҽр 

1 

Балык Бистҽсе ш. т. п. ясалма юл 

тигезсезлеклҽрен урнаштыру: 

1.  Заводская ур.,  

2. Ленин ур.,  

3. Октябрьнең 60 еллыгы ур.  

2020 ел 666,127 666,127 - - 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты, 

Юл хҽрҽкҽте 

иминлеген 

арттыру 

 



 

 

ЮХИДИ бҥлеге 

(килешҥ буенча ) 

 

Башка кирҽк-яраклар 

2 

Осевой һҽм край тамгалары тҿшерҥ, 

җҽяҥлелҽр кичҥ урыннарында 

тамгалар тҿшерҥ, хезмҽт кҥрсҽтҥ, юл 

билгелҽрен ремонтлау һҽм 

алыштыру, чокырлы юлларны 

ремонтлау. 

2020 ел 500,00 500,00 - - 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы Балык 

Бистҽсе шҽһҽр 

җирлеге 

Башкарма 

комитеты, 

ЮХИДИ бҥлеге 

(килешҥ буенча)                                

ЮТҺ барлыкка 

килҥ 

куркынычын 

киметҥ 

10 Барлыгы  1166,127 1166,127     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 5 нче кушымта 

 

 

 

 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 

муниципаль программасын җирле бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һҽм бюджеттан тыш юнҽлешлҽре буенча  

                                                                      ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМЕ 

 

                                                                     

                 

тиешле елларга бҽялҽр фаразын исҽпкҽ алып, мең сум) 

Кҥрсҽткечлҽр  

 

2020 ел 

 

Барлыг

ы  

Муниципаль берҽмлек 

бюджеты 

Бюджет чаралары  

 Татарстан Республикасы 

Бюджеттан тыш чыганаклар  

НИОКР капитал

ь 

кертемн

ҽр 

башка 

кирҽк-

яраклар 

НИОКР капитал

ь 

кертемн

ҽр 

башка 

кирҽк-

яракла

р 

НИОКР капиталь 

кертемнҽ

р 

башка 

кирҽк-

яраклар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хокукый аңны арттыру һҽм юл 

хҽрҽкҽтендҽ катнашучыларның 

куркыныч тҽртибен кисҽтҥ 

- - - - - - - - - - 



 

 

Транспорт һҽм җҽяҥлелҽр 

хҽрҽкҽтен оештыруны 

камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

оештыру-планлаштыру һҽм 

инженерлык чаралары  

1166,127 - 666,127 500,00 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте 

иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 6 нчы кушымта 

 

 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 

муниципаль программасын җирле бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һҽм бюджеттан тыш статьялар буенча 

                                                                      ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМЕ 

 

                              тиешле елларга бҽялҽр фаразын исҽпкҽ алып, мең сум) 

Финанслау чыганагы      2020 ел 

Муниципаль берҽмлек бюджеты акчалары-барлыгы  

шул исҽптҽн.: 
1166,127 

капиталь кертемнҽр 666,127 

башка кирҽк-яраклар 500,00 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары – барлыгы, 

шул исҽптҽн: 
- 

капиталь кертемнҽр - 

башка кирҽк-яраклар - 

Бюджеттан тыш чыганаклардан акчалар-барлыгы 

шул исҽптҽн: 
- 

капиталь кертемнҽр - 

башка кирҽк-яраклар - 

Программаны финанслау кҥлҽме барлык чыганаклардан  

барлыгы  
1166,127 

 

 

 



 

 

2020 елга Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында юл 

хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» муниципаль 

программасына 7нче кушымта 

 

 

 

«2020 елга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру» 

муниципаль программасын 

тормышка ашыруга бҥлеп бирелҽ торган программа заказчылары арасында 

АКЧА БҤЛҤ 

 

 

                  тиешле елларга бҽялҽр фаразын исҽпкҽ алып, мең сум) 
Заказчылар 

Программаның  2020 ел 

барлыгы 
капиталь кертемнҽр 

башка 

ихтыяҗ 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 
666,127 666,127 - 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Балык Бистҽсе шҽһҽр 

җирлеге Башкарма комитеты 

500,00 - 500,00 

Барлыгы: 1166,127 666,127 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


