
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

« 13 »   02   2020 г.                                                                № 71                                                                 

 

 

 

2020 елга “Ютазы муниципаль  

районы территориясендә юл хәрәкәте  

куркынычсызлыгын арттыру” муниципаль  

программасы турында  

 

 Юл-транспорт һәлакәтләренең авырлыгын киметү, 

гражданнарның гомерен, сәламәтлеген һәм аларның мөлкәтен 

саклауны тәэмин итү, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы юллары буенча хәрәкәт итүнең куркынычсыз шартларына 

аларның законлы хокукларының гарантияләрен арттыру 

максатларында , юл-транспорт һәлакәтләренең муниципаль 

программасына төзәтмәләр  кертү белән бәйле рәвештә, Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Кушымта итеп бирелгән «2020 елга Ютазы муниципаль 

районы территориясендә юл хәрәкәте куркынычсызлыгын  

арттыру"  муниципаль Программасын (алга таба-Программа) 

расларга.  

2. Программаны оештыру һәм үтәү өчен җаваплы район 

органнарына һәм хезмәтләренә әлеге карарны тормышка 

ашыруны тәэмин итәргә киңәш итәргә.  

3. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының 

28.11.2019 ел, №884 Карары үз көчен югалткан дип 

билгеләргә.  

4. 2020 елга бюджет формалаштырганда, Финанс-бюджет 

палатасына программаны тормышка ашыру өчен финанс 

чараларын карарга.  

5. Ютазы район Советының оештыру бүлеге башлыгына әлеге 

карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә.  

6. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
 

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 

тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
 

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 

тел.:  (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 



7. Әлеге карарның тормышка ашырылуын контрольдә тотуны 

Башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктура үсеше  

буенча урынбасарына йөкләргә.  

 

         Җитәкче                                        А. Ә. Шафигуллин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Ә. Шәрипов  

2-81-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТР Ютазы муниципаль районы    

Башкарма комитеты җитәкчесе  

карары белән расланды 

 

№ ___  ______ 20___ ел 

 

 
 

 

«2020 елга ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ    

ЮЛ ХӘРӘКӘТЕ 

КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫН 

АРТТЫРУ"  

 муниципаль 

ПРОГРАММАСЫ 
 

 

 

 

 



 

 

 

Эчтәлек  

“2020 елга Ютазы муниципаль районы территориясендә юл 

хәрәкәте иминлеген арттыру»  МУНИЦИПАЛЬ  

ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ  
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 № 1 кушымта «Программа методы булмаган шартларда 

авариялелекнең көтелгән күрсәткече»  

 № 2 кушымта «Максатчан индикатор һәм Муниципаль 

максатчан программаның (ММП) максатчан күрсәткечләренә 

ирешүнең көтелгән динамикасы»  

 № 3 кушымта "Юл хәрәкәтендә катнашучыларның хокукый 

аңын арттыруга һәм куркынычлы тәртибен кисәтүгә 

юнәлдерелгән чаралар исемлеге»  

 № 4 кушымта «Транспорт чаралары һәм җәяүлеләр хәрәкәтен 

оештыруны камилләштерүгә юнәлдерелгән оештыру -

планлаштыру һәм инженерлык чаралары исемлеге»  

 № 5 кушымта «Юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә зыян 

күргән затларга  ярдәм күрсәтү системасын үстерүгә 

юнәлдерелгән чаралар исемлеге»  

 № 6 кушымта  "Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә 

эшчәнлек белән идарә итү системасының норматив -хокукый, 

методик һәм оештыру нигезләрен камилләштерүгә 

юнәлдерелгән чаралар исемлеге"  

 № 7 кушымта «2020 елга ММП финанслау күләмнәре»  

  №8 кушымта "2020 елга муниципаль бюджет акчалары 

исәбеннән ММП финанслау күләмнәре"  

  №9 кушымта “Җаваплы башкаручылар арасында 2020 елга 

ММПны гамәлгә ашыруга бүлеп бирелә торган акчаларны 

бүлү"  

 №10 кушымта «Еллар буенча республика бюджеты, 

муниципаль берәмлек бюджеты һәм башка чыганаклар 

акчалары исәбеннән ММПны финанслау күләмнәре"  

 

 

 

 



 

 

 “2020 елга  

Ютазы муниципаль районы территориясендә юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгын арттыру” МУНИЦИПАЛЬ 

ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТы  

 

 

 

Программаның 

исеме 

2020 елга «Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы территориясендә юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгын арттыру» муниципаль 

программасы (алга таба-Программа)  

Программаны 

эшләү турында 

карар кабул итү 

датасы (аны раслау 

датасы, тиешле 

норматив актның 

исеме һәм номеры)  

«Татарстан Республикасы Президентының 

«Татарстан Республикасында юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү буенча өстәмә чаралар 

турында"  2007 елның 14 ноябрендәге ПУ-610 

номерлы Указын гамәлгә ашыруның барышы 

хакында" 2009 елның 21 декабрендәге 866 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2011 елның 14 гыйнварындагы карарын үтәү 

турында» 2011 елның 27 декабрендәге 1084 

номерлы  Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары, "2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү 

һәм җинаятьчелеккә каршы тору" дәүләт 

программасын раслау турында" ТР Дәүләт 

программалары исемлеген эшләү, тормышка ашыру 

һәм нәтиҗәлелегенә бәя бирү һәм ТР Дәүләт 

программалары исемлеген раслау турында " ТР 

Министрлар Кабинетының 2013 елның 16 

октябрендәге 764 номерлы карары , Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының» 

Татарстан «2014-2022 елларга Татарстан 

Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү 

һәм җинаятьчелеккә каршы тору «дәүләт 

программасын раслау турында» (2009 елның 9 

октябрендәге өстәмә).  

Муниципаль  

заказчы  

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты.  

 

 Программаны 

төп эшләүчеләр  

ТР Ютазы районы буенча Россия Эчке эшләр 

министрлыгы бүлеге (Эчке эшләр бүлеге), ТР 

Ютазы районы буенча Россия Эчке эшләр 

министрлыгының ЮХИДИ бүлеге (ЮХИДИ 

бүлеге), "ТР Ютазы муниципаль районы Башкарма 



комитетының мәгариф бүлеге" муниципаль казна 

учреждениесе («Мәгариф бүлеге» МКУ), Янгын 

бүлеге -42 федераль дәүләт казна учреждениесе, ТР 

буенча федераль янгынга каршы хезмәтнең 11 

отряды (ПЧ-42), «ТР Ютазы муниципаль районы 

Урыссу үзәк район хастаханәсе» дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесе («УЦРБ» ДАССУ), 

«Төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча Урыссу 

предприятиесе» муниципаль унитар предприятиесе 

(«УПБиО» МУП), ТР буенча Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитетының юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү буенча комиссиясе  (ЮМР 

БК), ТР Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитетының инфраструктура үсеше бүлеге  (ОИР 

ИК ЮМР)   

 

Программаның 

максаты һәм 

бурычлары  

Программаның максаты:   юл-транспорт һәлакәте 

нәтиҗәсендә һәлак булган затлар саны кимү.  

Программаның бурычлары:  

 юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркынычлы 

тәртибен кисәтү;  

 транспорт чараларын йөртүчеләрне әзерләү һәм 

аларны юл хәрәкәтендә катнашуга кертү системасын 

үстерү;  

 балалар арасында юл -транспорт имгәнүләрен  

киметү;  

 шәһәрләрдә транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен 

оештыруны камилләштерү;  

 юл-транспорт һәлакәтләре урынына тиешле 

хезмәтләрнең килү вакытын кыскарту, юл -транспорт 

һәлакәтләрендә  зыян күргән затларга ярдәм күрсәтү 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру;  

 транспорт чаралары куркынычсызлыгы дәрәҗәсен 

күтәрү;  

 муниципаль дәрәҗәдә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү  өлкәсендә дәүләт идарәсе системасы  

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген сизелерлек арттыру;  

 юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә җирле үзидарә -

органнары эшчәнлегенең хокукый нигезләрен камилләштерү, 

әлеге өлкәдә иҗтимагый мөнәсәбәтләрне регламентлаштыруда 

җитешсезлекләр һәм каршылыкларны булдырмау 

Иң мөһим 

максатчан 

индикатор һәм 

мөһим максатчан 

күрсәткечләр              

Иң мөһим максатчан индикатор  «Юл-транспорт 

һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган затлар 

санын 2012 ел белән чагыштырганда киметү.  

Программаның максатчан күрсәткечләре  2012 

елның шул ук күрсәткече белән чагыштырганда:  

 - юл-транспорт һәлакәтләрендә һәлак булган 

балалар саны кимү;  

- транспорт куркынычын киметү      



- социаль куркынычны киметү   

          - нәтиҗәләрнең авырлыгын киметү    

Вакыт  

программаны 

тормышка ашыру    

   

2020 ел  

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары  

2020 елга программа буенча финанслауның гомуми 

күләме 3,527  млн. сум тәшкил итә, шул исәптән:  

Республика бюджетыннан 0,05 млн. сум  

Район бюджетыннан  2,692 млн. сум  

Башка чыганаклар 0,785 млн. с ум.  

 

Программаны 

гамәлгә 

ашыруның 

көтелгән соңгы  

нәтиҗәләре һәм 

аның социаль-

икътисадый 

нәтиҗәлелеге  

күрсәткечләре  

2012 елның шул ук күрсәткече белән чагыштырганда 

планлаштырылган күрсәткечләргә (программаның 

максатчан индикаторына һәм максатчан 

күрсәткечләренә) ирешү:  

• 2020 елда юл-транспорт һәлакәтләре 

нәтиҗәсендә һәлак булган затлар саны 2012 ел 

белән чагыштырганда 28,82 % ка киметү . 

• 2020 елда юл-транспорт һәлакәтләрендә һәлак 

булган балалар саны 28,4% ка киметү; 

•  социаль куркынычны киметү ( -30,5 %),  

•  транспорт рискын киметү (2012 ел белән 

чагыштырганда -36,07%), 

• Юл-транспорт вакыйгалары нәтиҗәләренең 

авырлыгын киметү ( -7,8%). 

 
Программаны тормышка ашырудан социаль -икътисади 
нәтиҗә 12,155 млн. сум тәшкил итәчәк.  

Программаны тормышка ашыруның бюджет  

нәтиҗәсе 9,547 млн. сум тәшкил итәчәк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПРОБЛЕМАНЫ НИГЕЗЛӘҮ  

 

Хәзерге вакытта бөтен дөньяда юл -транспорт һәлакәтләре  - 

3 яшьтән 35 яшькә кадәрге  кешеләр арасында үлүчеләр санының 

һәм инвалидлыкның төп сәбәбе. Юл-транспорт һәлакәтләре ел  

саен тулай продуктның 1-3 проценты күләмендә югалтуларга 

китерә, ә үсеп килүче илләрдә алардан чыгымнар тагын да 

югарырак. Дөнья икътисады өчен хәзер үк юл -транспорт 

һәлакәтләреннән зыян елына 600 млрд.евро тәшкил итә. Шул ук 

вакытта икътисади яктан алга киткән илләрдә юл хәрәкәте 

иминлеге өлкәсендә соңгы 30 елда хәлләр тотрыклана яки 

яхшырса да, үсеп килүче дәүләтләрдә хәл автомобиль паркының 

кискен үсеше һәм аварияләрне кисәтүгә  юнәлдерелгән 

эшчәнлекне финанслау җитәрлек дәрәҗәдә булмау аркасында тиз 

начарлана. 

Автомобиль транспорты белән бәйле аварияләр проблемасы 

соңгы унъеллыкта юл - транспорт инфраструктурасының 

җәмгыять һәм дәүләт ихтыяҗларына туры килмәве, юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү системасының җитәрлек дәрәҗәдә 

эшләмәве һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның бик түбән 

дисциплинасы белән бәйле рәвештә аеруча кискенләшә бара.  

Ләкин Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр 

министрлыгы, шулай ук башка дәүләт заказчылары тарафыннан 

2006-2011 елларда Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты тарафыннан расланган Юл хәрәкәте иминлеген 

арттыру буенча республика программаларын эшләү һәм үтәү 

буенча күрелгән чаралар авариялелек дәрәҗәсен киметү буенча 

билгеле бер уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирде.  

Әлеге Программа халыкара һәм федераль норматив 

хокукый актларга, шул исәптән 2010 елның 2 мартында БМО 

Генераль Ассамблеясенең 64 нче сессиясе утырышында кабул 

ителгән резолюциягә нигезләнә, ул 2011 - 2020 елларны Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 27 октябрендәге 1995 -р 

номерлы күрсәтмәсе белән расланган Юл хәрәкәте иминлеген 

тәэмин итү, 2030 елга кадәр Россия Федерациясенең транспорт -

стратегиясен тәэмин итү буенча гамәлләр ун еллыгы дип игълан 

итте. 

Программаның перспектив максаты булып 2020 елга юл-

транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр  

санын, база 2012 елы белән чагыштырганда, бер ярым тапкырга 

киметү. 2020 елда программа күрсәткеченә ирешүнең 

фаразланган динамикасы нигезендә, юл -транспорт 

һәлакәтләрендә һәлак булучылар саны 3 кешегә кадәр  киметү  



һәм төбәк программасының инерция сценарие белән 

чагыштырганда 3 кешегә киметү көтелә.  

Районда авариянең югары дәрәҗәдәге сәбәпләрен 

билгеләүче төп факторларга түбәндәгеләрне кертергә кирәк:  

юл хәрәкәтендә катнашучыларның юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгы таләпләрен массакүләм санга сукмавы, 

җәмгыять тарафыннан юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү -

чараларын тиешенчә аңламау һәм хуламау, юл шартларын  

бәяләүдә ялгышлыкка китерерлек дәрәҗәдә  машина 

йөртүчеләрне әзерләүнең начарлыгы, дисциплина  түбәнлеге , 

транспорт  чаралары белән идарә иткәндә машина йөртүчеләрнең 

игътибарсызлыгы һәм гамьсезлеге; 

юл хәрәкәте куркынычсызлыгы чараларын техник яктан 

тәэмин итүнең җитешсезлекләре,  беренче чиратта, юл 

хуҗалыгының, транспорт чараларының, юл хәрәкәтен оештыру 

чараларының техник дәрәҗәсенең заманча таләпләргә туры 

килмәве, юл-транспорт һәлакәтләрен соң  ачыклауга һәм зыян 

күрүчеләргә ашыгыч медицина  ярдәме күрсәтүнең соңга 

калынуына китергән  элемтә системаларының артта калуы.  
 

 

 

Югарыда әйтелгәннәрне исәпкә алып, программа кысаларында юл хәрәкәте 

иминлеген тәэмин итү өлкәсендә эшне дәвам итүнең актуальлеге һәм 

нигезләнгән зарурлыгы һәм программа алымын кулланып бурычларны хәл 

итүдә Башкарма комитетының ролен активлаштыру турында нәтиҗә ясарга 

мөмкин. 

 

II.    ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ 

БУРЫЧЛАРЫ  

 

    Программаның максаты - 2020 елда юл-транспорт һәлакәтләре 

нәтиҗәсендә һәлак булган затлар сан дәрәҗәсен саклап калу (2 нче кушымта) 

(3-3=0).  

Программаның максатына ирешү шарты - юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү буенча бер-берсен тулыландыра торган өстенлекле бурычларны хәл итү:  

юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркыныч тәртибен кисәтү; 

балалар арасында юл-транспорт имгәнүләрен киметү; 

шәһәрләрдә транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны 

камилләштерү; 

Юл-транспорт һәлакәте урынына тиешле хезмәтләрнең килү вакытын 

кыскарту, юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә зыян күргән затларга ярдәм 

күрсәтү эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру; 

транспорт чаралары куркынычсызлыгы дәрәҗәсен күтәрү; 



юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендә дәүләт идарәсе системасы 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген республика дәрәҗәсендә һәм җирле дәрәҗәдә 

яхшырту; 

машина йөртүчеләрне әзерләү һәм аларны юл хәрәкәтендә катнашуга кертү 

системасын үстерү. 

 

 

III.   ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ  

 

    Программаны тормышка ашыру түбәндәге беренче чираттагы чараларны 

гамәлгә ашыруны күздә тота: 

закон нигезендә үз-үзеңне тоту стереотипларын формалаштыру 

максатында халыкка хокукый мәгълүмат бирү системасын булдыру; 

юл хәрәкәте өлкәсендә хокук бозуларга карата түземсез мөнәсәбәт 

булдыруга юнәлтелгән акцияләр үткәрү; 

профилактика эшенә иҗтимагый оешмаларны җәлеп итү;       

автомәктәпләргә карата машина йөртүчеләрне әзерләү сыйфатын күтәрергә 

мөмкинлек бирүче механизмнарны кертү буенча тәкъдимнәр эшләү; 

куркынычсызлык чаралары булу, аларның төзеклеге һәм алларны 

куллануга контрольне көчәйтү; 

юл-транспорт һәлакәтләрен профилактикалауны көчәйтү, балалар өчен 

беркеткеч җайланмаларны актив кертү; 

транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыру буенча эшне көчәйтү, шул 

исәптән юл-транспорт һәлакәтләре күп булган урыннарны бетерү; 

юлда тоткарлыклар булдырмау, урам-юл челтәре участокларында тиз 

хәрәкәт режимнарын оптимальләштерү, транспорт чаралары тукталышларын 

оештыру, юл хәрәкәтен оештыруның заманча инженер схемаларын, заманча 

техник чараларны (светофорлар, юл билгеләре, тамгалар һ. б.) һәм хәрәкәт 

белән идарә итүнең автоматлаштырылган системаларын булдыру; 

җир асты һәм җир өсте җәяүлеләр юл аркылы чыгу урыннарын төзү һәм 

төзекләндерү; 

юл-транспорт һәлакәте урынында дежур хезмәтләрнең үзара 

хезмәттәшлеге регламентын гамәлгә кертү; юл-транспорт һәлакәте урынында 

зыян күрүчеләргә беренчел медицина ярдәме күрсәтүнең оештыру һәм хокукый 

нигезләрен эшләү һәм моңа юл-транспорт һәлакәте урынында эшләр башкаруда 

катнашучы хезмәтләрне, шулай ук юл хәрәкәтендә катнашучыларны өйрәтү; 

юл-транспорт һәлакәтләре килеп чыгуның закончалыкларын ачыклауга, 

аларның районның социаль-икътисадый үсешенә йогынтысы, юл-транспорт 

һәлакәтләрен профилактикалауның өстенлекле юнәлешләрен нигезләүгә һәм 

аларның авыр нәтиҗәләрен киметүгә юнәлдерелгән системалы тикшеренүләр 

үткәрү; 

җирле дәрәҗәдә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү системасы белән идарә 

итүнең оптималь модельләрен төзү; 

юл-транспорт травматизмы динамикасын, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү һәм программа чараларын тормышка ашыру проблемалары буенча 



җәмәгатьчелек фикерен мониторинглау; 

транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыру буенча эш күләмен алга таба 

арттыру, шул исәптән юл хәрәкәтен оештыру, район һәм шәһәр әһәмиятендәге 

хәрәкәт белән идарә итү буенча комплекслы схемаларны һәм проектларын 

гамәлгә кертү; 

юл хәрәкәтендә катнашучыларда закон тыңлаучан тотышның тотрыклы 

стереотипларын формалаштыруга юнәлдерелгән акцияләр үткәрү; 

профилактик чаралар үткәрүдә иҗтимагый берләшмәләрнең һәм 

оешмаларның ролен арттыру; 

юл-транспорт һәлакәтләрен профилактикалау эшен камилләштерү; 

юл хәрәкәтендә катнашучылар тарафыннан билгеләнгән нормативларны 

һәм кагыйдәләрне үтәүне контрольдә тоту һәм күзәтү формаларын һәм 

методларын камилләштерү; 

юл-транспорт травматизмы динамикасын, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү һәм Программа чараларын тормышка ашыру проблемалары буенча 

җәмәгатьчелек фикерен мониторинглауны дәвам итү. 

Программаның авариялелек күрсәткеченә ирешүнең көтелгән динамикасы 

2 нче кушымтада китерелгән. 

Мәгълүмати кампанияләр ярдәмендә юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

проблемасы турында җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру, халыкны, шул 

исәптән балаларны һәм яшүсмерләрне укытуның нәтиҗәле ысулларын, 

юлларда куркынычсыз тәртип кагыйдәләре буенча эш дәвам иттереләчәк. 

Юл хәрәкәтендә катнашучыларның төрле категорияләрен юл хәрәкәте 

кагыйдәләренә өйрәтү стандартларын булдыру, белем бирү учреждениеләрен 

фәнни-методик, укыту һәм матди-техник база белән тәэмин итү буенча 

эшчәнлекне активлаштыруны таләп итә. 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында 

транспорт чаралары һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны 

камилләштерүгә юнәлдерелгән оештыру-планлаштыру һәм 

инженерлык чаралары исемлеге программага 6 нчы кушымтада 

китерелгән.  

Әлеге юнәлештә эшчәнлек транспорт чаралары һәм җәяүлеләр 

хәрәкәте шартларын  яхшырту буенча Юл хәрәкәте белән идарә 

итүнең автоматлаштырылган системасын үстерүне, транспорт 

агымнарын көйләүнең заманча ысулларын, юл хәрәкәтен 

оештыруның комплекслы схемаларын гамәлгә кертүне, җәяүлеләр 

хәрәкәтен оештыруны камилләштерүне, юл шартларының юл -

транспорт һәлакәтләре килеп чыгуга йогынтысын киметүне, урам-юл 

челтәренең үткәрүчәнлек сәләтен арттыруны, юл -транспорт 

һәлакәтләре күп булган урыннарда инженерлык чараларын үткәрүне 

күздә тота .  

Юл-транспорт һәлакәте  нәтиҗәсендә зыян күргән кешеләргә  

ярдәм күрсәтү системасын үстерүгә  юнәлдерелгән чаралар исемлеге 

Программага 7 нче кушымтада китерелгән.  



Бөтен дөньяда юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләргә 

беренче медицина  ярдәмен үз вакытында күрсәтүнең мөһимлеген 

таныдылар.  

Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүдә медицина аспектының 

мөһимлегеннән чыгып, районның ашыгыч  хезмәтләренең «Урыссу 

үзәк район хастаханәсе» ДАССУ  белән хезмәттәшлеген тәэмин итү 

мөһим. 

Бердәм дежур-диспетчерлык хезмәте (ЕДДС) булдыру юл -

транспорт һәлакәтләренең санын һәм авырлыгын киметергә, шәһәр 

халкының куркынычсызлык дәрәҗәсен арттырырга тиеш.  

Бердәм дежур-диспетчерлык хезмәтләре нәтиҗәсендә юл-

транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә юл -транспорт һәлакәтләреннән 

социаль-икътисади зыян да, кешеләр  югалту да киметеләчәк. Юл-

транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләргә ярдәм тагын да 

максатчанрак һәм кыска вакыт эчендә күрсәтеләчәк.  

Оештыру чараларын тормышка ашыруның төп идеясе – бурычларны 

һәм җаваплылыкны максатчан бүлү юлы белән юл хәрәкәте иминлеген тәэмин 

итү өчен бирелә торган ресурслардан нәтиҗәлерәк файдалануны тәэмин итү. Бу 

чаралар хәрәкәт иминлеген тәэмин итү чаралары тиешле хакимият органнары 

арасында бурычларны төгәл бүлүгә бәйле рәвештә икенче дәрәҗәле роль 

бирелмәячәк дип гарантияләргә тиеш. 

 

 

 IV.  ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ  
 

       Программаны ресурс белән тәэмин итүне планлаштырганда 

муниципаль дәрәҗәдә финанс-бюджет өлкәсендәге реаль хәл, 

авариянең торышы, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

проблемасының югары икътисади һәм социаль -демографик әһәмияте, 

шулай ук  аны республика һәм федераль ярдәм белән хәл итү 

мөмкинлеге исәпкә алынды.   

 

Юнәлешләр буенча программаны финанслау күләме аңа 9 нчы 

кушымтада  китерелгән.  

Муниципаль бюджет акчалары исәбеннән Программаны 

финанслау күләме аңа 10 нчы кушымтада китерелгән.  
 

V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ  

 

   Программаны тормышка ашыру механизмы Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органнарының, җирле үзидарә 

органнарының һәм оешмаларның, шул исәптән иҗтимагый 

оешмаларның, шулай ук программаны башкаручыларның 

вәкаләтләрен төгәл  чикләү һәм җаваплылыгын билгеләү 

принципларына нигезләнә. Программаны тормышка  ашыру белән 



нәтиҗәле идарә итү буенча бурычларны хәл итү идарә итү 

рәвешләрен һәм  методларын нигезле сайлап алу юлы белән 

башкарылачак.  

Программаны тормышка ашыру белән идарә итүнең  оештыру-

хокукый аспектлары 

 

 

     Программаны тормышка ашыру белән идарә итүне  

Программаның дәүләт  заказчысы - координаторы, Программаның 

дәүләт заказчылары, «Татарстан Республикасы юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгы фәнни һәм белем бирү программаларын -

финанслау дирекциясе»  дәүләт казна учреждениесе гамәлгә ашыра.  
Программаны тормышка ашыруда башкарма хакимият 

органнары һәм җирле үзидарә органнары катнаша.  
Программаны тормышка ашыру белән идарә итү  формалары 

һәм методлары дәүләт заказчылары тарафыннан билгеләнә: 
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы, 
Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгы (ГТХМ), Татарстан Республикасы буенча Эчке 
эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе, «Татарстан Республикасы 
юл хәрәкәте куркынычсызлыгы фәнни һәм белем бирү 
программаларын финанслау дирекциясе»  дәүләт казна 
учреждениесе. Финанслау чыганагы  - Татарстан Республикасы 
Ютазы районының муниципаль бюджеты.  

Программа чараларын гамәлдәге законнар нигезендә дәүләт 

контрактлары нигезендә  гамәлгә ашыру күздә тотыла. Бүлеп 

бирелгән акчалардан файдалану турында программаны һәм -

хисаплылыкны финанслау тәртибе, шулай ук аны үтәү чыгымнарын 

исәпкә алу Россия  Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары белән билгеләнә. Программаның 

үтәлешен дәүләт заказчысы-координаторы һәм дәүләт заказчылары 

контрольдә тота.  

Дәүләт координаторы һәм дәүләт заказчылары билгеләнгән 

тәртиптә статистик күзәтүнең гамәлдәге формалары буенча хисап 

бирәләр. 

Программа чараларын гамәлгә ашыруга гомуми контрольне 

Татарстан Республикасы  Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, 

«Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы фәнни һәм 

белем бирү программаларын  финанслау дирекциясе»дәүләт казна 

учреждениесе гамәлгә ашыра.  
 

Программаны тормышка ашыру белән идарә итүнең финанс 

аспектлары  



 

      Программа чараларын финанслау Татарстан 

Республикасының Ютазы районы муниципаль бюджетыннан районда 

юл хәрәкәте иминлеген  тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар -

хисабына тормышка ашырыла.  

Программаның гамәлдә булу туктатылуы аны гамәлгә ашыру 

тәмамланган очракта, ә Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары нигезендә аны гамәлгә ашыруның нәтиҗәсезлеге 

дип танылган очракта, вакытыннан алда туктатыла.  

VI.  ПРОГРАММАНЫҢ СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ ҺӘМ  

БЮДЖЕТ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕӘ БӘЯ 

 

              Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге 

билгеләнә:  

программаның иң мөһим күрсәткеченә  ирешү дәрәҗәсе - юл-

транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган  кешеләр  санын 

киметү  белән;  

Программаның мөһим индикаторларын киметү дәрәҗәсе  белән:  

транспорт куркынычы - юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә 

һәлак булган затлар саны-10 мең транспорт чарасына), 

социаль куркыныч  (юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак 

булган затлар саны-100 мең кешегә),  

нәтиҗәләрнең авырлыгы (100 зыян күрүчегәюл-транспорт 

һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган затлар саны) ;  

юл-транспорт һәлакәтләре күп булган урыннар саны кимү;  

10 мең транспорт чарасына транспорт чарасы белән идарә итү 

стажы 3 елдан да артмаган машина йөртүчеләр гаебе белән  юл-

транспорт һәлакәтләренең саны кимүе; 

Юл-транспорт һәлакәте  нәтиҗәсендә һәлак булган балалар саны 

кимүе; 

10 мең транспорт чарасына зыян күрүчеләр белән юл-транспорт 

һәлакәтләре саны кимүе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

 

 

ПРОГРАММА-МАКСАТЧАН МЕТОД БУЛМАУ ШАРТЛАРЫНДА  

  КӨТЕЛГӘН АВАРИЯ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕ  
  

Максатчан индикаторы  

һәм  

 максатчан күрсәткечләр  

Үлчәү 

берәмлеге  

2013-

2020 

еллар-

барлыгы  

шул исәптән  

2013 ел  2014 ел  2015 ел  2016 ел  2017 ел  2018 ел  2019 ел  2020 ел  

Вакыйгалар үсешенең инерцион сценарие (Программасыз)  

Юл-транспорт 

һәлакәтләрендә 

һәлак булган 

кешеләр  саны  

кеше  

 3,13 3,21 3,29 3,37 3,35 3,35 3,36 3,67 

25 3 3 3 3 3 3 3 4 

2012 елга базислы үсеш 

коэффициенты  

   

1 ,04355 

 

1 ,06989  

 

1 ,0973 

 

1 ,12466 

 

1 ,11512  

 

1 ,11766 

 

1 ,12006 

 

1 ,2231  

Юл-транспорт 

һәлакәтләрендә 

һәлак булган 

балалар саны  

кеше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Социаль 

куркыныч  

 

14,03 

һәлак 

булган 100 

мең кешегә  

һ  14,64  15,01  15,4  15,78  15,65  15,68  15,71  17,16 



 

Транспорт 

куркынычы  

 

5,15 

10 мең 

транспорт 

чарасы 

һәлак 

булган  

һ  5 ,37  5,51  5,65  5,79  5,74  5,76  5,77  6,3 

 

Нәтиҗәләр 

авырлыгы 

 

4,9 

һәлак булган 

100 кешегә 
һ  5 ,11  5,24  5,38  5,51  5,46  5,48  5,49  5,99 

 

 
 

 

Кушымта № 2 
“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру"  муниципаль  

 программасына  

 

Еллар буенча ТР Ютазы МР ММП төп максатчан индикатор һәм максатчан күрсәткечләрнең 

фаразлары  

 

 

Төп  

ММП күрсәткечләре  

Үлчәү  

берәмлеге  
2012 елда 

күрсәтке

ч 

 Еллар буенча көтелгән фараз  

 

Кыскарт
у  
 

2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

 

Максатч
ан 

индикат
ор   

Юл-
транспорт 

һәлакәтен

дә (ЮТҺ) 

% кыскартма  

 -
1,47

% 

-
2,64

% 

 -4,2% -5,33% -
12,86

% 

-
18,58

% 

-
24,01

% 

-
28,82

% 

-
28,82% 

 3 2,96 2,9  2,87 2,84 2,61 2,44 2,28 2,14 4 кеше 



һәлак 
булган  

кешеләр 

саны  

 
Кеше  

 
 

 гомере
саклан

ды* 
25- ( 2  х  8  

яшь)  

 
 

Максатча
н 

күрсәтке

чләр  

 

ЮТҺдә 

һәлак 
булган  

балалар  
саны 

Кыскарту % 

 -
0,53

% 

-
4,15

% 

 -
7,23

% 

-11,7% -
15,74

% 

-
21,38

% 

-
28,19

% 

-
28,4

% 

-28,4% 

 
Кеше  

 
0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

Социаль 
куркыныч  

Кыскарту % 
3 х 100  мең  

кеше / 21390  
кеше=  

-1,5% -3,5%  15,5
% 

-7,5% 10,5
% 

-21% -
27,5

% 

-
30,5

% 

-30,5% 

һәлак  булган  

100 мең  

кешегә   
14,03 13,79 13,51  13,2 12,95 12,53 11,06 10,15 9,73 9,7 

Транспорт 
куркыныч

ы 

Кыскарту  % 

3 х 10 мең  ТС/  
5827 ТС=  

10,16
% 

10,33
% 

 -
3,61

% 

-6,56% -
12,62

% 

-
28,03

% 

-
34,75

% 

-
36,07

% 

-
36,07% 

10 мең  
транспорт 
чарасына  

һәлак 
булучылар   

 

5,15 5,14 5,13  4,96 4,81 4,5 3,71 3,36 3,29 3,29 

Нәтиҗәлә

р 

авырлыгы 

Кыскарту % 

3.  (3+58)  кеше 
х 100=  

10,3
% 

-6,8%  -7,0% -8,1% -7,8% -7,8% -7,7% -7,8% -7,8% 

 
100 зыян 

күрүчегә 

һәлак 

булучылар   

4,9 4,89 4,57  4,56 4,5 4,51 4,5 4,52 4,51 4,51 



  

* - Программа булмаганда, 25 күздә тотылган корбан .  25 –  (2,96+2,9+2,87+2,84+2,61+2,44+2,28+2,14)=25 -21,04=3,96 сакланган 

тормыш.  

 

 

 

 

 
Кушымта № 3 

“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру"  муниципаль  

 программасына  

 

 
 

ЮЛ ХӘРӘКӘТЕНДӘ 

КАТНАШУЧЫЛАРНЫҢ КУРКЫНЫЧ ТӘРТИБЕН КИСӘТҮ СИСТЕМАСЫН ҮСТЕРҮГӘ ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ЧАРАЛАР 

 

 (млн. сум)  

 

№  

п/п 

Чараның исеме 

 

Үтәү  

вакыты 

 

 

Финансла

уның 

гомуми  

 күләме 

 

Финанслау 

Үтәү  

өчен 

 җаваплылар 

Көтелгән нәтиҗә 

муниципаль 

 бюджет 

акчалары 

хисабына 

ТР 

бюджеты  

акчалары 

 хисабына 

 

 

бюджеттан 

тыш   

чыганаклар 

хисабына 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капиталь кертемнәр 



1 Җайга салынмый торган җәяүлеләр кичү 

юлларын, шул исәптән турыдан-туры белем 

бирү оешмаларына якын-туры яктырту 

чаралары, ясалма тигезсезлекләр, Т-7 

светофорлары, эчке яктыртылган билгеләр, юл 

тамгалары, шул исәптән данә формалары һәм 

төсле юл катламнары кулланып һәм юл 

хәрәкәте иминлеген арттыруның башка 

элементлары белән модернизацияләү: 

Матди-техник ресурсларны урнаштыру өчен 

күз алдында тотылган урыннарның адреслары 

(МТР): 

- Урыссу урамы, 55нче йорт янында. Магнит 

кибете 

- Ф. Кәримов урамы Урыссу гимназиясе янында  

- Үзәк тыкрыгы (Сирин урамы кисемтәсендә) 

 

 

2020 

ел. 
1,1 1,1 - 0 

ЮМР 

Башкарма 

комитеты 

Аварияләрне киметү 

Башка ихтыяҗлар 

2 Массакүләм мәгълүмат чараларында юл 

хәрәкәте иминлеге мәсьәләләрен 2 телдә даими 

яктырту (юл хәрәкәте иминлеге буенча район 

комиссиясенең эш нәтиҗәләре, күрсәтмә 

мәгълүмат, Юл хәрәкәте иминлеге һәм юл 

хәрәкәте иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре 

буенча җитәкчеләрнең чыгышлары) 

2020 

ел. 
- - - - 

“Ютазы таңы " 

район газетасы 

редакциясе» 
(килешү буенча) 

Урыссу-КТВ» 
(килешү буенча) 

Аварияләрне киметү, 

 халыкка мәгълүмат бирү 

 

 

 

 

 

 

Кушымта № 4 
“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

 
" 

БАЛАЛАРНЫҢ ЮЛ ХӘРӘКӘТЕНДӘ ИМИН КАТНАШУЫН 

                                                                                                   ТӘЭМИН ИТҮГӘ ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ЧАРАЛАР 



.  

 (млн сум)  

№  

т/б 

Чараның исеме 

 

Үтәү  

вакыты 

 

 

Финансла

уның 

гомуми  

 күләме 

Финанслау 

Үтәү  

өчен 

 җаваплылар 

Көтелгән нәтиҗә 
муниципаль 

 бюджет 

акчалары 

хисабына 

ТР 

бюджеты  

акчалары 

 хисабына 

 

 

бюджеттан 

тыш   

чыганаклар 

хисабына 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Башка ихтыяҗлар 

1 "Игътибар,  балалар!»  оператив -

кисәтү чарасы  
2020  

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

 “Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

 

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте 

дәрәҗәсен кимү 

2  районда балалар юл -транспорт 

травматизмы торышы турында,12 

ай,  6  ай йомгаклары буенча,  

«Игътибар,  балалар! "  

профилактик чараларның 

этаплары нәтиҗәләрен дә кертеп,  

барлык кызыксынучы 

министрлыкларга һәм 

ведомстволарга күзәтү -мәгълүмат 

әзерләргә һәм җибәрергә  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

“Мәгариф 

бүлеге» 

МКУ  

 

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте  

дәрәҗәсен киметү 

3  Белем бирү оешмалары 

педагогларын юл хәрәкәте  

иминлеге буенча квалификация 

күтәрү курсларына җибәрү  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

“Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 



4 Катнашучыларның категорияләре 

буенча дифференцацияләнгән 

анализ нигезендә аның торышын 

(җәяүле,  пассажир,  велосипедчы, 

машина йөртүче) ,  яше,  яшәү 

урыны (шәһәр,  район,  авыл 

җирлеге) ,  вакыт,  урыны (мәктәп 

янында,  спорт яки мәдәни -

сәламәтләндерү учреждениеләре 

зонасында һ.  б .)  һәм юл -

транспорт һәлакәтләре сәбәпләре 

буенча эшчәнлекне планлаштыру 

һәм оештыру  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте 

дәрәҗәсен киметү 

5  Автотранспорт 

предприятиеләренең хезмәт 

коллективлары, белем бирү 

учреждениеләре укучылары белән 

юл -транспорт һәлакәтләрен 

профилактикалау мәсьәләләре 

буенча лекцияләр һәм әңгәмәләр 

үткәрү  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте 

дәрәҗәсен  киметү 

6  Һәр мәктәпкәчә һәм гомуми белем 

бирү оешмасына юл -транспорт 

һәлакәтләре ,  ЮТҺ фактлары  һәм 

алар буенча күрелә торган 

чаралар,  эшнең яңа  формаларын 

һәм методларын эзләү,  юл -

транспорт һәлакәтләрен кис әтү 

буенча эшчәнлекне исәпкә алу 

максатында укыту һәм 

профилактика эшен оештыру 

турында мәгълүмат тупланган 

күзәтү эшләре алып бару  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте 

дәрәҗәсен  киметү 



7 Балаларны һәм яшүсмерләрне юл 

хәрәкәте кагыйдәләренә 

өйрәтүне,  юлларда  куркынычсыз 

тәртип күнекмәләренә өйрәтүне,  

балаларның куркынычсызлыгын 

тәэмин итә торган юл шартлары 

булдыруны (ТР Мәгариф һәм фән 

министрлыгы һәм ТР буенча Эчке 

эшләр министрлыгының урта к 

боерыгы нигезендә белем бирү 

учреждениеләрен тикшерү) 

контрольдә тотарга  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте 

дәрәҗәсен  киметү 

8  Юл хәрәкәте иминлеге буенча 

махсуслаштырылган 

җайланмалар,  м етодик һәм укыту 

әдәбияты белән тәэмин итү  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт җәрәхәте 

дәрәҗәсен  киметү 

9  Юл хәрәкәте иминлеге буенча 

Бөтенроссия чараларында һәм 

конкурсларда катнашу    

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен  киметү  

10 Урыссу ш. т. п.  «Балалар иҗаты 

үзәге» МББУ базасында «Юл 

әлифбасы» яшь инспекторлар  

хәрәкәте  берләшмәсенең  эшен 

оештыру  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

МКУ "  

Мәгариф 

бүлеге»  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

11 

 

“Куркынычсыз зебра"  акциясен 

үткәрү  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

12 “Көзге  каникуллар” оператив -

профилактик чарасы  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

13 Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы  

буенча спектакль күрсәтү  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

14 “Юл -транспорт һәлакәтләре 

корбаннарын искә алу көне ”  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 



15 Методик һәм финанс ярдәм е  

күрсәтү :  

-  база мәктәпләре һәм мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләренең 

юл хәрәкәте иминлеге буенча 

эшне оештыру  буенча ;  

-  белем бирү  оешмалары 

базасында автопарклар ,  

автошәһәрчекләр,  кабинетлар һәм 

юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

буенча почмаклар  җиһазлауда ;   

-  юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

тематикасы буенча укыту -

методик әсбаплар,  сценарийлар ,  

постановкалар ,  балалар  уеннары, 

спектакльләр,  викториналар һ.  б.  

эшләүдә;  

-  Яшь инспекторлар  хәрәкәте 

отрядлары дәресләрен үткәрү 

буенча ;  

-  балаларны юлларда,  балалар 

паркында куркынычсыз тәртипкә 

өйрәтү буенча дәресләр үткәрү дә.   

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

16 Массакүләм мәгълүмат 

чараларында юл -транспорт 

һәлакәтләрен профилактикалау 

буенча материаллар бирү:  

"Ютазы таңы" район газетасына,  

-  «РТ»,  «Сабантуй» һ.  б.  

республика басмалары на ,  

-  Россиянең «STOP –  газета»,  

«Добрая дорога детства» 

газеталарына һ.  б. ,  

-  Ютазы муниципаль  районы 

порталына,  

«Мәгариф бүлеге»  МКУ социаль 

берләшмәләренә.  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 



17 Укытучыларның август 

конференциясендә,  тәрбия эшләре 

буенча директор урынбасарлары, 

ММО җитәкчеләре  киңәшмәсендә ,  

педагог -оештыручылар ,  тормыш 

иминлеге нигезләре укытучылары 

алдында чыгыш  ясау  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

18 Юл -транспорт һәлакәтләрен 

профилактикалау һәм аларда зыян 

күрүчеләргә  беренче ярдәм 

күрсәтү  мәсьәләләре буенча 

семинарлар  оештыру һәм үткәрү    

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге"  

МКУ ,  

"Урыссу 

РҮХ" 

ДАССУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

19 Белем бирү учреждениеләренең 

һәм пропаганда бүлегенең юл -

транспорт һәлакәтләрен 

профилактикалау һәм юл хәрәкәте 

куркынычсызлыгын 

пропагандалау буенча эш 

тәҗрибәсен өйрәнү һәм 

гомумиләштерү   

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге» 

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

20 Яшь инспекторлар хәрәкәте 

отрядлары җитәкчеләре белән 

«Юлларда үз -үзеңне тоту 

кагыйдәләренә өйрәтүнең 

традицион булмаган методлары "  

семинар -практикумы  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен нкиметү 

21 “Юлда үз -үзеңне тоту буенча иң 

яхшы педагог"  Бөтенроссия 

конкурсы  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 

22 Район мәгариф 

учреждениеләрендә стендларда гы  

мәгълүматны оформить  итү  һәм 

яңарту  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травмасы 

дәрәҗәсен киметү 



23 Балалар иҗтимагый 

берләшмәләре активистларының 

район слеты кысаларында  ЮИД 

отрядлары җитәкчеләре белән 

"Куркынычсыз тәгәрмәч -2020"  

бәйгесендә  катнашу өчен яшь 

инспекторлар  хәрәкәте  

отрядларын әзерләү"  семинар -

практикумы  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

 

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

24 Мәгариф учреждениеләренең 7 -8  

сыйныф укучылары арасында 

«Яшь җәяүле» район 

олимпиадасы  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

25 “Кышкы каникуллар ” оператив -

профилактик чаралары  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

26 “Гаилә  юл хәрәкәте иминлеге 

өчен"  район конкурсы  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге »  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

27 “Иң яхшы ЮИД отряды "  ,   

«Иң яхшы ЮИД отряды 

җитәкчесе»  район конкурслары  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

28 “Сезнең пассажир -  бала»  

эшлекле уены  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

“Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

29 “Урыссу гимназиясе”  МББУ  

 базасында юл -транспорт 

һәлакәтләрен профилактикалау 

буенча зона  семинары  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

30 “Язгы каникуллар "  оператив -

профилактик чаралары  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

31 “Куркынычсыз тәгәрмәч”  

республика конкурсының 

муниципаль  этабы  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

32  ЯИХ отрядлары җитәкчеләре 

белән семинар -практикум: “ЯИХ  

кичә,  бүген,  иртәгә…»  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

33 Белем бирү учреждениеләре 

укучылары өчен 

"Куркынычсызлык"  квесты  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 



34 “Куркынычсызлык мәктәбе”  

район ярышлары  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

35 "Игътибар,  балалар!»  оператив -

профилактик чаралары  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

36 Белем бирү учреждениеләре 

укучылары арасында "  

Велостартлар -Яшел ут» район 

конкурсы  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

37 «Балалар юл -транспорт 

имгәнүләрен профилактикалауда 

ЯИХ  отрядларының роле "  ЯИХ 

отрядлары җитәкчеләре б елән 

семинар -практикум  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

38 "Бала -төп пассажир!»  акциясе  2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

39 “Балалар  юл -транспорт 

имгәнүләрен профилактикалау 

буенча иң яхшы гомуми белем 

бирү учреждениесе "  район 

конкурсы  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

40 Җәйге мәктәп яны лагерьларында 

юл йөрү кагыйдәләре  буенча 

профилактик эш  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

41 “Балачакның куркынычсыз юлы ” 

мәктәп  яны җәйге сәламәтләндерү  

лагереның профильле  сменасы  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

42 Гомуммәктәп район һәм район 

ата -аналар комитеты утырышында 

чыгыш  

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

43 Белем бирү учреждениеләрен ТР 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 

һәм ЮХИДИнең № под -8643/396 

гомуми боерыгы нигезендә  Юл 

хәрәкәте куркынычсызлыгын  

укыту предметына тикшерү  

2020 

 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 

44 Укучылар арасында юл хәрәкәте 

иминлеге буенча Бөтенроссия 

конкурсларында катнашу   

2020 
 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
 

"  Мәгариф 

бүлеге»  

МКУ  

Балаларның юл-транспорт травматизмы 

дәрәҗәсен киметү 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кушымта №5 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны ар ттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛӘНҮЧЕ ТРАНСПОРТ ЧАРАЛАРЫНЫҢ ТЕХНИК ТОРЫШЫ ДӘРӘҖӘСЕН КҮТӘРҮГӘ, АЛАРНЫҢ АКТИВ ҺӘМ ПАССИВ 

КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫН АРТТЫРУГА  ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ЧАРАЛАР 

                                                                                                                                                                                                                                               (млн. сум) 

№  

т/б 

Чараның исеме 

 

Үтәү  

вакыты 
 

 

Финанслаун

ың гомуми 
 күләме 

  

Финанслау 

Үтәү  

өчен 
 җаваплылар 

Көтелгән нәтиҗә 
муниципаль 

 бюджет 
акчалары 

хисабына 

ТР бюджеты  

акчалары 
 хисабына 

 

 

 

 бюджеттан тыш   
чыганаклар 

хисабына 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фәнни-тикшеренү һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләре 

1 Юл-транспорт һәлакәтләрендә машина 

йөртүчеләрнең, пассажирларның һәм 

җәяүлеләрнең җәрәхәтләнүен киметүгә 

юнәлдерелгән транспорт чараларының 

пассив куркынычсызлыгы өлкәсендә 

аналитика үткәрү 

2020 ел - - 
Агымдагы 

финанслау 
 

ЮМР 

Башкарма 

комитеты 

Транспорт чараларының пассив 

куркынычсызлыгын арттыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кушымта №6 
“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

ТР Ютазы районында 

ТРАНСПОРТ ЧАРАЛАРЫ ҺӘМ ҖӘЯҮЛЕЛӘРНЕҢ ИМИНЛЕГЕН АРТТЫРУ ҺӘМ ЮЛ ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА,  

ХӘРӘКӘТНЕ ОЕШТЫРУ СИСТЕМАСЫН ҮСТЕРҮГӘ ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН 

ОЕШТЫРУ-ПЛАНЛАШТЫРУ ҺӘМ ИНЖЕНЕРЛЫК ЧАРАЛАРЫ (млн сум)  

 

№ т/б   

 

Чараның исеме 

 

Үтәү  

вакыт

ы 

 

Финансл

ауның 

гомуми 

 күләме 

  

 

Финанслау Үтәү өчен 

җаваплы 

 

Көтелгән 

 нәтиҗә муниципал

ь 

 бюджет 

акчалары  

хисабына 

ТР 

бюджеты  

акчалары 

 хисабына 

 

 

хисабына 

 бюджеттан 

тыш  

чыганаклар 

хисабына 

 

 Фәнни-тикшеренү һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләре 

 Капиталь кертемнәр 

         

 Башка ихтыяҗлар 

 Юл билгеләре урнаштыру  2020  0,311   “УПБиО”  МУП ЮТҺ вакытында үлүчеләр санын киметү, 



 Юлга билгеләр ясау  2020  0,281   “УПБиО” МУП юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян 

күрүчеләр санын киметү 
 Юл-транспорт һәлакәтләре аеруча күп 

булган урыннарда яктырткычлар 

урнаштыру 

2020  1,0   ЮМР БК 

    1,592     

 

 

 

 

 

 

 

 
Кушымта №7 

“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  рай  

оны территориясендә  2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

 

 

 

 
ЮЛ-ТРАНСПОРТ ҺӘЛАКӘТЛӘРЕНДӘ ЗЫЯН КҮРҮЧЕЛӘРГӘ 

ЯРДӘМ КҮРСӘТҮ СИСТЕМАСЫН ҮСТЕРҮГӘ ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ЧАРАЛАР 

 (млн сум) 

№  

т/б 

Чараның исеме 

 

Үтәү  

вакыты 

 

 

Финанслау

ның гомуми 

 күләме 

 

Финанслау 

Үтәү  

өчен 

 җаваплылар 

Көтелгән 

 нәтиҗә 
муниципаль 

 бюджет  

хисабына 

 

ТР 

бюджеты  

акчалары 

 хисабына 

 

 

бюджеттан 

 тыш  

чыганаклар 

 хисабына 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Башка ихтыяҗлар 



1 

Ашыгыч хезмәтләрнең үзара 

хезмәттәшлеге һәм юл -тр анспорт  

һәлакәтләренең нәтиҗәләрен 

бетергәндә авария -коткар у эшләрен 

үткәрү  сораулар ын  гамәли эшкәртү  

2020 - - - - 

“УПБиО” 

МУП,  

ГТХМ  

 

Юл-транспорт  

вакыйгалары вакытында үлем санын киметү, 

юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләр 

санын киметү 

2 

Юл -транспорт  һәлакәтендә зыян 

күрүчеләргә ярдәм күр сәтү  

2020 0,10 0,05 0,05 - 

“УПБиО” 

МУП,  

ГТХМ,  

“УҮРХ”  

ДАССУ   

3 
 Кадрлар  әзер ләү   

(укыту,  квалификация  күтәрү)  2020     
“УҮРХ”  

ДАССУ   

4 

Сәламәтлек саклау ө лкәсендә 

мәгълү мат  системасын булдыр у 

өстендә эш  2020 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
  

“УҮРХ”  

ДАССУ  

5 
Машина йөртүчеләргә медицина 

тикшерүе уздыр у  
2020    0,650 

“УҮРХ”  

ДАССУ  

6 

Руль артына утыр учылар ны ң 

спиртлы  эчемлек куллану -

кулланмавын медицина тикшерүе  

2020 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
  

“УҮРХ”  

ДАССУ  

7 
Рейс алдыннан һәм рейслардан соң 

медицина  тикшерүен т әэмин итү   2020    0,135 
“УҮРХ”  

ДАССУ  

8 
Юл -транспорт  һәлакәтендә  зыян 

күрүчеләр не ис әпкә алу  2020 
Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 
  

“УҮРХ”  

ДАССУ  

9 
 

   0,05 0,785   

 

 
Кушымта №8 

“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыгын  арттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

 

 
ЮЛ ХӘРӘКӘТЕ ИМИНЛЕГЕН ТӘЭМИН ИТҮ ӨЛКӘСЕНДӘ 

ЭШЧӘНЛЕКНЕҢ НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ, ОЕШТЫРУ ҺӘМ МЕТОДИК ТӘЭМИН ИТҮНЕ КАМИЛЛӘШТЕРҮГӘ ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ЧАРАЛАР   



 

 

 

(млн сум)  

 

№ т/б 
Чараның исеме 

 

Үтәү  

вакыты 

 

 

Финансла

уның 

гомуми 

 күләме 

  

Финанслау 

 

Башкару өчен 

җаваплылар  

 

Көтелгән 

 нәтиҗә 

Муниципа

ль 

 бюджет 

акчалары 

хисабына 

ТР 

бюджеты  

акчалары 

 хисабына 

 

 

Бюджеттан 

 тыш  

чыганаклар 

 акчалары 

хисабына 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Башка ихтыяҗлар 

1 

Комиссия утырышларын 

үткәрү һәм Программаны 

гамәлгә ашыру кысаларында 

башкарылган  фәнни-тикшеренү 

һәм тәҗрибә -конструкторлык 

эшләре нәтиҗәләрен региональ 

һәм муниципаль дәрәҗәләрдә 

кертү буенча тәҗрибә алмашу 

буенча киңәйтелгән 

киңәшмәләрдә катнашу  

2019 ел - 
Агымдагы 

финанслау 
- - 

Район юл 

хәрәкәте 

куркынычсызл

ыгы 

комиссиясе 

Юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендә 

белгечләр эш сыйфатын күтәрү  

 

 

 

 

 

 

 
Кушымта №9 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру "  муниципаль  

 программасына  



 

 

Республика  һәм җирле бюджетлар акчалары һәм башка чыганаклар хисабына юнәлешләр буенча  

“2013-2020 елларга Татарстан Республикасы  Ютазы муниципаль районы территориясендә   

юл хәрәкәте куркынычсызлыгын арттыру” программасын финанслау күләме  
 (млн.  сум)  

Эшчәнлек юнәлеше  

2020 ел 

(муниципал

ь бюджет 

акчалары)  

 

барлыгы  

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары  

Муниципаль бюджет 

акчалары  

НИОКР  капита

ль 

кертем

нәр  

башка 

ихтыя

җлар  

НИ

ОКР 

капита

ль 

кертем

нәр  

башк

а 

ихты

яҗла

р 

Юл хәрәкәтендә катнашучыларның 

куркыныч тәртибен кисәтү 

системасын үстерү  

1,1 -   - 1,1  

Балаларның юл хәрәкәтендә имин 

катнашуын тәэмин итү  
 -   -   

Эксплуатацияләнә торган транспорт 

чараларының техник торышы, 

аларның актив һәм пассив 

куркынычсызлыгы дәрәҗәсен күтәрү  

 -   -   

Транспорт чаралары һәм җәяүлеләр 

хәрәкәтен оештыру системасын үстерү 

һәм юл шартларының 

куркынычсызлыгын арттыру  

1,592 -   -  1,592 

Юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян 

күрүчеләргә ярдәм күрсәтү 

системасын үстерү  

0,05 -  0,05 -  0,05 



Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

өлкәсендә эшчәнлекне норматив-

хокукый, оештыру һәм методик 

тәэмин итүне камилләштерү  

 -   -   

Барлыгы: 2,742 -  0,05 - 1,1 1,592 

 

 
Кушымта №10 

“Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

 районы территориясендә 2020 елга юл хәрәкәте  

куркынычсызлыкны арттыру "  муниципаль  

 программасына  

 

 

 

Еллар буенча республика бюджеты, муниципаль берәмлек бюджеты һәм башка чыганаклар 

хисабына  

“2013-2020 елларга Татарстан Республикасы  Ютазы муниципаль районы территориясендә   

                         юл хәрәкәте иминлеген арттыру" муниципаль программасын финанслау күләме  
 

(млн.  сум)  

Финанслау чыганагы  

2013-

2020 

еллар-

барлыгы  

2013 ел 2014 

ел 

2015 ел 2016 2017 2018 2019 2020 

Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары - 

барлыгы  

шул исәптән:  

0,66 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,05 0,05 

капиталь кертемнәр   – – –  –   – 



башка кирәк-яраклар 0 ,6 6  0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,1  0 ,0 8  0 ,0 8  0 ,0 5  0 ,0 5  

Муниципаль берәмлек 

чаралары – барлыгы 

шул исәптән:  

17,71982

6 

1,79162

6 
2,2762 1,692 2,192 2,692 2,692 2,692 2,692 

капиталь кертемнәр  3 ,8 0 0  – – – 0 ,5 0 0  1 ,1 1 ,1  1 ,1  1 ,1  

башка ихтыяҗлар  – – – -    -  – 

Бюджеттан тыш 

чыганаклардан акчалар-

барлыгы, 

шул исәптән:  

2,950 

 

0,141 

 

0,187 

 

0,152 
0,154 0,155 0,971 1,030 

 

0,785 

капиталь кертемнәр   – – –     – 

башка ихтыяҗлар 2 ,9 5 0  
0 ,1 4 1  0 ,1 8 7  0 ,1 5 2  0 ,1 5 4  0 ,1 5 5  0 ,9 7 1  1 ,0 3 0  0 ,7 8 5  

Барлык чыганаклардан 

Программаны финанслау 

күләме  

барлыгы  

21,32982

6 

2,03262

6 
2,5632 1,944 2,446 2,927 3,743 3,772 3,527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


