
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КӘКРЕ КҮЛ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ.

КАРАР

4 номерлы 2020 елның 26 феврале

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
Кәкре Күл авыл җирлеге башкарма комитетының 

«2015 елның 28 октябрендәге 13нче номерлы 
«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
Кәкре Күл авыл җирлегенең коммуналь инфраструктура 
системаларын комплекслы үстерү программасын 
раслау турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында

Муниципаль берәмлекнең хокукый базасын Россия Федерациясе Бюджет 
кодексының 179 статьясы таләпләренә туры китерү, “Россия Федерациясе 
Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында" 2019 елның 27 декабрендәге 104 - ФЗ номерлы 
Федераль закон редакциясендә, программа-максатчан планлаштыру тәртибен 
камилләштерү максатларында, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районының «Кәкре Күл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына 
нигезендә КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл 
җирлеге башкарма комитетының « Татарстан Республикасы Аксубай 
муниципаль районы Кәкре Күл авыл җирлегенең коммуналь инфраструктура 
системаларын комплекслы үстерү программасын раслау турында" 2015 

елның 28 октябрендәге 13 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә:

1.1. Карарның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: " «2015-2024 елларга 
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авыл 
җирлегенең коммуналь инфраструктурам! системаларын комплекслы 
үстерү»муниципаль программасын раслау турында"..

1.2. Программа тексты буенча "муниципаль максатчан программа" сүзләрен 
"муниципаль программа" сүзләренә алмаштырырга, тиешле килештә һәм 
санда.

2. Программага кушымта итеп бирелә торган редакция нигезендә кушымтаны 
бәян итеп, чаралар юнәлешләре буенча финанслау күләмнәрен бүлү 
өлешендә үзгәрешләр кертергә.

3. Әлеге карарны Аксубай муниципаль районының рәсми сайтында 
урнаштырырга: ҺПрУ/АкзиЬауеүо^а^ап.шһәмхокукый мәгълүматның рәсми 
порталында бастырып чь1гары(эга;Ш|р:Ф гауо^а а̂гз а̂п-ги//

4. Әлеге карарның үтәлешен контрбльдәчтотуны үз өстемә алам.

Аксубай муниципаль район 
Кәкре Күл авыл җирлеге 
башкарма комитеты җитәк1 С.С. Елисеев



П рограммага кушымта.

«2015-2024 елларга  Татарстан Республикасы  Аксубай муниципаль районы Кәкре Күл авы л җ ирлегенең коммуналь 
инфраструктурасы  систем алары н комплекслы үстерү»муниципаль программасын раслау  турында".

№
т/б

Ч аралар Е ллар буенча ч аралар  үтәлеш е Искәрмә
2020 2021 2022 2023 2024

1 Кәкре Күл, Түбән 
Б аланда, Югары 
Б алан д а  авы ллары нда 
су белән  тәэм ин итү 
систем алары н карап 
тоту һәм хезм әт күрсәтү

3 суэтем 
баш нясы 

25 км 
суүткәргеч 

350000 сум.

3 суэтем 
баш нясы 

25 км 
суүткәргеч 

350000 сум.

3 суэтем 
баш нясы 

25 км 
суүткәргеч 

355000 сум.

3 суэтем 
баш нясы 

25 км 
суүткәргеч 

360000 
сум.

3 суэтем 
баш нясы 

25 км 
суүткәргеч 

365000 сум.

Ф инанслау күләме. Программа 
прогнозланган характерда һәм 
тиеш ле елга тиеш ле 
д әр әҗ әл әр д әге  бю джетларны 
ф орм алаш ты руны , шулай ук 
чараларны  финанслаш уга 
республика һәм район 
бю джетыннан акча бүлеп бирүне 
исәпкә алып, ел  саен  
төзәтм әләр  кертергә тиеш.

Барлыгы 350000 350000 355000 360000 365000


