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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм
нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен раслау турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 статьясы, “Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003
елның 6 октяберендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, нигезендҽ, Биектау
прокуратурасының
2019 елның 24 гыйнварындагы 02-08-03-2019 номерлы
тҽкъдиме нигезендҽ,
Коркачык авыл җирлеге муниципаль программаларын
камиллҽштерү һҽм нҽтиҗҽлелеген күтҽрү максатыннан, Биектау муниципаль районы
“Коркачык авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн эш йөртеп,
Коркачык авыл җирлеге Башкарма комитеты, КАРАР БИРҼ:
1. Теркҽлгҽн Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык
авыл җирлеге муниципаль программаларын эшлҽү, тормышка ашыру һҽм
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү тҽртибен расларга (кушымта).
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми
порталында http://pravo.tatarstan.ru/,
Биектау муниципаль районының
рҽсми
сайтында авыл җирлеклҽре бүлегендҽ һҽм башкарма комитетның мҽгълүмати
стендларында урнаштыру юлы белҽн халыкка җиткерергҽ.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам.
Коркачык авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитҽкчесе

Р.Ф. Салихзянов

Кушымта
РАСЛАНГАН
ТР Биектау муниципаль районы
Коркачык авыл җирлеге
Башкарма комитеты карары
белҽн
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл
җирлеге муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм
нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибе
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Ҽлеге, муниципаль программаларны эшлҽү, тормышка ашыру һҽм
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү Тҽртибе (алга таба – Тҽртип), Россия Федерациясе Бюджет
кодексы, “Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында”, 2003 елның 6 октяберендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендҽ эшлҽп чыгарылган.
1.2. Муниципаль программа астында ҽлеге Тҽртиптҽ Татарстан Республикасы
Биектау мунципаль районы Коркачык башкарма комитеты катнашында җирле
бюджет хисабына гамҽлгҽ ашырыла торган программа күз алдында тотыла (алга
таба – муниципаль программа). Муниципаль программалар максатлар, ресурслар
һҽм үтҽлү вакытын үз эченҽ ала, җитештерү, социаль-икътисади, оештыру-хуҗалык
һҽм башка чаралар белҽн тыгыз бҽйле, Татартсан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык авыл җирлегенең (алга таба – Җирлек) муниципаль,
икътисади, экологик, социаль-мҽдҽни үсешен нҽтиҗҽле хҽл итүгҽ юнҽлтелҽ;
1.3. Муниципаль программа үз кысаларындагы төгҽл бурычларны хҽл итүгҽ
юнҽлдерелгҽн берничҽ ярдҽмчел программаны үз эченҽ алырга мөмкин.
Муниципаль программаның ярдҽмчел программаларга бүленүе, хҽл ителҽсе
мҽсьҽлҽлҽрнең катлаулыгыннан һҽм масштабыннан, чишү юлларын нҽтиҗҽле
оештыру кирҽклегеннҽн чыгып, гамҽлгҽ ашырыла.
1.4. Методик яктан җитҽкчелек итү, эшкҽртүне координациялҽү, һҽм
муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыру ҽлеге Тҽртипкҽ нигезлҽнеп башкарыла.
1.5. Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру вакыты проблема, көтелгҽн
нҽтиҗҽ һҽм ресурс мөмкинлеклҽренҽ карап билгелҽнҽ.
Муниципаль программалар үтҽлү вакыты буенча түбҽндҽгелҽргҽ буленҽ:
кыска вакытлы (1-2 елга)
уртача вакытлы (3-5 елга)
озак вакытлы (6-10 елга һҽм аннан күбрҽк).
Муниципаль программаларны эшлҽү һҽм раслау шушы Тҽртипнең 1 нче
кушымтасына нигезлҽнеп эшлҽнҽ һҽм үз эченҽ түбҽндҽге төп этапларны ала:

- муниципаль программаны эшлҽү;
- муниципаль программаның проектын килештерү;
- муниципаль программаның проектына экспертиза үткҽрү, шулай ук бҽйсез
экспертлар белҽн дҽ (кирҽк булганда);
- муниципаль программаны раслау.
2. Муниципаль программаны формалаштыру
2.1. Муниципаль программа түбҽндҽге бүлеклҽрдҽн тора:
- ҽлеге Тҽртипнең 2 нче кушымтасына нигезлҽгҽн муниципаль программаның
паспорты;
муниниципаль
программа
чишүгҽ
юнҽлдерелгҽн
проблеманың
характеристикасы;
- муниципаль программаның вакытларын һҽм этапларын үз эченҽ алган төп
максатлар һҽм бурычлар, ярдҽмчел программаның, программа чараларының һҽм
аларның бурычлары киселешендҽ нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽү индикаторларының кыскача
исемлеге һҽм тасвирламасы;
- муниципаль программаның ресурслар белҽн тҽэмин ителеше нигезлҽре;
- үз эченҽ программа белҽн идарҽ итү механизмын да кертеп, муниципаль
программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы;
- муниципаль программаның икътисади, социаль, экологик нҽтиҗҽлелеген
бҽялҽү;
- муниципаль программаның бюджет нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү.
2.2. Муниципаль программаның эчтҽлегенҽ карата түбҽндҽгелҽр талҽп ителҽ:
Муниципаль программаның беренче бүлеге проблемалар исемлеге, аларны
нигезлҽү, һҽм, шул исҽптҽн, аларның ни сҽбҽплҽр аркасында барлыкка килүе, шул
сҽбҽплҽрне нигезлҽүдҽн торырга тиеш.
Муниципаль программаның икенче бүлеге максатларның жҽелдерелгҽн
формулировкасыннан һҽм программаның бурычларыннан, ярдҽмчел программалар
исемлегеннҽн һҽм чаралардан, бурычларны хҽл итүне тормышка ашыру
тҽкъдимнҽреннҽн һҽм куелган максатларга ирешүне талҽп итүдҽн, һҽр чараны
тормышка ашыру өчен кирҽкле мҽгълүматьлҽрне (финанс чыганакларга нигезлҽп)
һҽм үтҽлү вакытын күрсҽтеп, программаның нҽтиҗҽсен бҽялҽү индикаторын
ачыклаудан торырга тиеш.
Программаның максатларына талҽплҽр:
- спецификациялелек (максатлар муниципаль программаның муниципаль
заказчылары компетенциясенҽ туры килергҽ тиеш);
- үтҽлешлек (максатлар башкарып чыгарлык булырга тиеш);
- үлчҽмлелек (нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽп булырга тиеш);
- куелган сроклар белҽн тҽңгҽллек (муниципаль программада аерым
максатларның үтҽлү вакыты һҽм этаплары курсҽтелгҽн булырга тиеш).
Бүлектҽ программа формалаштырган максатларны үтҽү өчен куелган
бурычларны нигезлҽү, максатларның үтҽлеш вакыты, программа үтҽлешенең төп

этапларын гамҽлгҽ ашыру, һҽр этапның планлаштырылган фараз индикаторы
күрсҽткечлҽре һҽм һҽр этапның бурычлары, шулай ук, муниципаль программаның
вакытыннан алда үтҽлешен үз эченҽ алу булырга тиеш.
Нҽтиҗҽлҽргҽ бҽя бирү индикаторлары турында мҽгълүматлар муниципаль
программа максатлары, бурычлары, чаралары киселешендҽ ҽлеге Тҽртипнең 3 нче
кушымтасында күрсҽтелҽ.
Муниципаль программаның өченче бүлегендҽ еллар буенча һҽм финанслау
чыганакларына бүленеп, ресурс белҽн тҽэмин итүне нигезлҽү булырга тиеш.
Моннан тыш, бу бүлектҽ бюджеттан тыш акча җҽлеп итү мөмкинлеге яки
мөмкин булмавы һҽм программа чараларын тормышка ашыруга муниципаль
берҽмлеклҽрнең бюджет акчаларын җҽлеп итү мөмкинлеге һҽм акчаны җҽлеп
итүнең төп механизмнары тасвирланырга тиеш. Муниципаль программаның
дүртенче бүлегенҽ төп тҽлҽплҽр шушы Тҽртипнең 5 нче бүлегендҽ күрсҽтелгҽн.
Муниципаль программаның бишенче бүлегендҽ программаны тормышка
ашырганда килеп чыгарга мөмкин булган социаль, икътисади һҽм экологик
нҽтиҗҽлҽр, шулай ук муниципаль программаның бюджет нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
тасвирланырга тиеш.
2.3. Муниципаль программада катнашучылар муниципаль программаның алар
тарафыннан тормышка ашырыла торган төп чараларга һҽм ярдҽмчел
программаларга кагыла торган өлешенең проектына килешү төзилҽр. Муниципаль
программага ярдҽмчел программаны керткҽндҽ, ярдҽмче программаның
заказчысының вҽкиле белҽн килештерү дҽ җитҽ (берничҽ заказчы вҽкиле булганда,
ярдҽмче программа координаторы белҽн).
3. Муниципаль программага экспертиза һәм бәяләмә
3.1. Муниципаль программаның проектын бҽялҽүне Башкарма комитет, төп
игътибарны түбҽндҽгелҽргҽ юнҽлтеп үзе башкара:
- программа чараларның нигезлҽнгҽн булуы, комплекслыгы һҽм экологик
куркынычсызлыгы, аларны тормышка ашыру сроклары;
- финанслау күлҽмнҽренең нигезлҽнүе;
- муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру өчен бюджеттан тыш акчалар
җҽлеп ителүе;
- муниципаль программаның үтҽлеш механизмының нҽтиҗҽлелеге;
- муниципаль пограмманың тулаем алганда социаль–иктисади нҽтиҗҽлелеге,
программаны тормышка ашырудан соң көтелгҽн ахыргы нҽтиҗҽлҽре һҽм
җирлектҽге халыкның тормыш сыйфаты күтҽрелү бҽялҽмҽсенҽ йогынтысы.
3.2. Җирлекнең Башкарма комитеты муниципаль программаларның
проектларын бҽялҽгҽннҽн соң, кирҽк булса, алар шулай ук махсус (билгеле бер
өлкҽдҽ махсус белемнҽр талҽп иткҽн мҽсьҽлҽлҽрне өйрҽнү) һҽм бҽйсез экспертиза
узарга тиешлҽр.
Ҽлеге Тҽртип буенча каралган экспертиза барышында муниципаль
программаларның проектларының куела торган талҽплҽргҽ туры килүе билгелҽнҽ,

кирҽк булган очракта, муниципаль программаларның проектларын эшлҽп бетерү
буенча тҽкъдимнҽр формалаша.
Муниципаль программа проекты каралганда һҽм кабул иткҽндҽ махсус һҽм
бҽйсез экспертизаларның нҽтиҗҽлҽре исҽпкҽ алына.
4. Муниципаль программаларны финанслау
4.1. Расланган муниципаль программалар җирле бюджет һҽм бюджеттан тыш
чыганаклар хисабына тормышка ашырылалар.
4.2. Муниципаль программада федераль һҽм республика бюджетыннан
акчалар каралган булырга мөмкин.
4.3. Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру өчен махсус фондлар
оештырыларга мөмкин. Ҽлеге фондларларга юллана торган акчаларның
чыганаклары булып: оешма һҽм предприятие карамагында калган табыш,
җирлекнең бюджет һҽм бюджеттан тыш акчалары һҽм башкалар чыганаклар
булырга мөмкин.
5. Муниципаль программаларны гамәлгә ашыру буенча идарә һәм аның
үтәлешен контрольдә тоту
5.1. Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру буенча идарҽнең ысуллары һҽм
формалары муниципаль заказчы белҽн билгелҽнҽ.
Программада муниципаль заказчының-координаторның һҽм муниципаль
программаны башкаручыларның, программаны тормышка ашыру вакытлары һҽм
күлҽмнҽре өлешендҽ, үзара бҽйлҽнешлеге чагылырга тиеш.
Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру, гамҽлдҽге федераль законга
таянып, муниципаль программаның заказчысы һҽм программа чараларын гамҽлгҽ
ашыручы һҽрбер башкаручы белҽн муниципаль ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерү өчен
продукция алуга һҽм тҽэмин итүгҽ кабул ителгҽн муниципаль контрактлар
(шартнамҽлҽр) нигезендҽ башкарыла.
5.2. Муниципаль программаны башкаручы, бүленеп бирелҽ торган
муниципаль программаның финанс чараларын исҽпкҽ алып, чираттагы финанс
елына ел саен максат индикаторларын, муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру
өчен чыгымнарны, муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру механизмнарын һҽм
аны башкаручылар составын аныклый.
5.3. Муниципаль программага яңа ярдҽмче программалар өстҽү һҽм аларны
раслау муниципаль программаларны эшлҽп чыгару һҽм гамҽлгҽ ашыру билгелҽгҽн
тҽртиптҽ башкарыла.
5.4. Муниципаль программаларны башкаручылар җирлек Башкарма
комитетына программаларның эш барышын тормышка ашыру турында
мҽгълүматны һҽм финанс чараларын кулануның нҽтиҗҽлелеген юнҽлтҽлҽр.
Еллык гомуми хисапка эшлҽнмҽгҽн чаралар турында мҽгълүмат та кертелергҽ
тиеш.

5.5. Еллык хисап ҽлеге Тҽртипнең 4 нче кушымтасы билгелҽгҽн форма буенча
тутырылган статистик мҽгълүматны һҽм түбҽндҽге бүлеклҽрдҽн торган аналитик
мҽгълүматны үз эченҽ ала:
а) хисап чорында ирешелгҽн конкрет нҽтиҗҽлҽр;
б) билгелҽнгҽн вакытта башкарылган һҽм башкарылмаган эшлҽр (сҽбҽплҽрен
күрсҽтеп), чаралар исемлеге;
в) муниципаль программаны тормышка ашыру барышына йогынты ясаган
факторларны анализлау;
г) чараларны башкару өчен бюджет ассигнованиялҽре һҽм башка чараларны
файдалану турында мҽгълүматлар;
д) муниципаль программага муниципаль заказчы керткҽн үзгҽрешлҽр турында
мҽгълүмат.
Муниципаль программаларның план һҽм хакыйкый нҽтиҗҽ күрсҽткечлҽре
арасында ҽһҽмиятле аерма булган очракта, аларга йогынты ясаган факторларга
анализ ясала. Анализ вакытында муниципаль заказ бирүче тҽэсир итҽ ала торган
эчке факторлар һҽм аңа бҽйле булмаган тышкы факторлар аерылып күрсҽтелҽ.
6. Муниципаль программаларның нәтиҗәлелеген бәяләү
6.1. Муниципаль программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
түбҽндҽгечҽ үткҽрелҽ:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в
таблице 1, по формуле: тулаем алганда муниципаль программаның бурычларын үтҽү
һҽм максатларга ирешү дҽрҽҗҽсен бҽялҽү, түбҽндҽ күрсҽтелгҽн 1 таблицадагы
формула буенча, муниципаль программаның ирешелгҽн индикатор күрсҽткечлҽрен
пландагы күрсҽткечлҽр белҽн чагыштырып башкарыла:
Сд =Зф /Зп *100% ,
монда:
Сд - максатларга ирешү (бурычларны чишү) дҽрҽҗҽсен бҽялҽү;
Зф - дҽүлҽт программасы индикаторының хакыйкый мҽгънҽсе (күрсҽткече);
Зп - көтелгҽн үсеш тенденциясе
булып үсеш торган муниципаль
программаның (индикаторлар (күрсҽткечлҽр) өчен) пландагы индикаторы мҽгънҽсе
(күрсҽткече), яки
Сд =Зп /Зф *100% (көтелгҽн күрсҽткечлҽр тенденциясе кимү булган
индикаторлар (күрсҽткечлҽр) өчен);

2) планлаштырылган чыгымнарның дҽрҽҗҽсе һҽм җирле бюджет акчаларын
һҽм муниципаль программаның ресурслар белҽн тҽэмин итүче башка чыганакларын
нҽтиҗҽле файдалану дҽрҽҗҽсе тҽңгҽллеге – муниципаль программаның тулаем һҽм
ярдҽмче прораммаларның фактта һҽм планда булган финанслау күлҽмнҽренең, һҽм
ярдҽмче прораммаларның тулаем (төрле дҽрҽҗҽге бюджетлар, бюджеттан тыш
чыганаклар) барлык ресурс белҽн тҽэмин итүче чыганаклардан да фактта һҽм планда
булган финанслау күлҽмнҽренең тҽңгҽллеген чагыштырып, түбҽндҽге формула
буенча исҽплҽнҽ:
Уф =Фф /Фп *100% ,
биредҽ:
Уф - муниципаль программаларны (ярдҽмче программаларны) гамҽлгҽ ашыру
буенча төп чараларны финанслау дҽрҽҗҽсе;
Фф - муниципаль программаларны (ярдҽмче программаларны) гамҽлгҽ ашыру
өчен юнҽлдерелгҽн чараларның финанс ресурсларының факттагы күлҽме;
Фп - билгеле хисап чорында муниципаль программаларны (ярдҽмче
программаларны) тормышка ашыруга юнҽлдерелгҽн финанс ресурсларының план
күлҽме.
3) ярдҽмче программаларның төп чараларын башкаруның турадан-туры
нҽтиҗҽсе булган факттагы һҽм еллык муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру
планнары нигезендҽ, план күрсҽткечлҽрен елларга бүлеп чагыштыру нигезендҽ
муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыру чараларының дҽрҽҗҽсе (турыдан-туры
көтелгҽн күрсҽткечлҽрне гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре) билгелҽнҽ.
Муниципаль программалар гамҽлгҽ ашырулучы чираттагы ел башына кадҽр
җаваплы башкаручы муниципаль программаның (ярдҽмче программаларның) һҽр
күрсҽткеченҽ (индикаторына) муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруны
чагылдырылган түбҽндҽге интерваллар күрсҽткечлҽрен билгели:
югары нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе;
канҽгатьлҽндерерлек нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе;
канҽгатьлҽндерелмҽслек нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе.
Муниципаль программада югары нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе тиешле елга
интервалның түбҽн чиге планлаштырылган күрсҽткечтҽн (индикатордан) пландагы
үсешнең 95 процент күрсҽткеченнҽн (индикатордан) башлап; муниципаль
программаның канҽгатьлҽндерерлек нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе тиешле елга
планлаштырылган күрсҽткечтҽн интервалның түбҽн чиге тиешле пландагы үсешнең
75% күрсҽткеченнҽн башлап билгелҽнҽ. Муниципаль программаны тормышка
ашыруда югары нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе буларак билгелҽнҽ, ҽгҽр дҽ:

муниципаль программаның һҽм аның ярдҽмче программаларының югары
нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе планга туры килгҽн интервал зурлыгының 95% һҽм аннан
күбрҽк күрсҽткечлҽр билгелҽсҽ;
муниципаль программаның төп чараларын (Уф) финанслауны гамҽлгҽ ашыру
дҽрҽҗҽсе кимендҽ 95% тҽшкил итсҽ, ярдҽмче муниципаль программаларның төп
чараларын (Уф) финанслау, гамҽлгҽ ашыру дҽрҽҗҽсе ким дигҽндҽ 90% тҽшкил итсҽ;
хисап елында планлаштырылган чараларның кимендҽ 95% тулы күлҽмдҽ
үтҽлсҽ.
Муниципаль программаны тормышка ашыруда канҽгатълҽндерерлек
нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе буларак билгелҽнҽ, ҽгҽр дҽ:
муниципаль программаның һҽм аның ярдҽмче программаларының югары
нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе планга туры килгҽн интервал зурлыгының 80% һҽм аннан
күбрҽк күрсҽткечлҽр билгелҽсҽ;
муниципаль программаның төп чараларын (Уф) финанслауны гамҽлгҽ ашыру
дҽрҽҗҽсе кимендҽ 70% тҽшкил итсҽ;
хисап елында планлаштырылган чараларның кимендҽ 80% тулы күлҽмдҽ
үтҽлсҽ.
Ҽгҽр муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру югарыда китерелгҽн
талҽплҽргҽ җавап бирмҽсҽ, аны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлелек дҽрҽҗҽсе
канҽгатълҽндерелмҽслек дип бҽялҽнҽчҽк. Муниципаль программаларны тормышка
ашыру барышы һҽм нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү турында җыелма еллык хисап Биектау
муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽр
порталында авыл җирлеклҽре бүлегендҽ урнаштырыла.
6.2. Муниципаль программаларны координациялҽү уздыруны һҽм мониторинг
нҽтиҗҽлҽрен гамҽлгҽ ашыруны алдан карауны җирлек башлыгы башкара.
6.3. Җирлек Башкарма комитетының күрсҽтелгҽн бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча,
элек расланган муниципаль программаны туктату яки чираттагы финанс елыннан
башлап программаны үзгҽртү турында, шул исҽптҽн, муниципаль программаны
финанслау өчен бюджет ассигнованиялҽренең күлҽмен үзгҽртү кирҽклеге турында,
карар кабул ителергҽ мөмкин.
6.4. Муниципаль программага аның параметрларына тҽэсир итүче үзгҽрешлҽр
кертү җаваплы башкаручының инициативасы буенча, яисҽ җирлек башлыгы
күрсҽтмҽлҽрен үтҽү йөзеннҽн, шул исҽптҽн, муниципаль программаны гамҽлгҽ
ашыру нҽтиҗҽлҽре мониторингы күрсҽткечлҽре буенча, ҽлеге Тҽртип нигезендҽ
башкарыла.

1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык
авыл
җирлеге
муниципаль
программаларын
эшлҽү,
тормышка
ашыру
һҽм
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү тҽртибенҽ
Муниципаль программаны эшлҽү һҽм раслауның
ЭТАПЛАРЫ ҺҼМ СРОКЛАРЫ
Муниципаль программаны эшлҽү һҽм раслау
вакытлары

Муниципаль программаны эшлҽү һҽм раслау этаплары

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы Коркачык авыл җирлегенеӊ чираттагы
финанс елына бюджет кабул итү елыннан
алдан килгҽн ел

Муниципаль программаныӊ проектын ҽзерлҽү
Муниципаль программаныӊ проектын килештерү
Муниципаль программаныӊ концепция проектын экспертизалау, шул
исҽптҽн, бҽйсез экспертлар белҽн
Муниципаль программаны раслау

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль
районы Коркачык авыл җирлегенеӊ чираттагы
финанс елына бюджет кабул итү елы

Муниципаль программаныӊ проектын ҽзерлҽү
Муниципаль программаныӊ проектын килештерү
Муниципаль программа проектын экспертизалау, шул исҽптҽн, бҽйсез

экспертлар белҽн
Муниципаль программаны раслау

2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык
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җирлеге
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программаларын
эшлҽү,
тормышка
ашыру
һҽм
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү тҽртибенҽ
2 нче номерлы форма
Муниципальной программаның
ПАСПОРТЫ
Күрсҽткечнең исеме
Муниципаль программаныӊ исеме
Муниципаль заказчы (муниципаль заказчы - координатор)
Муниципаль программаныӊ төп эшлҽүчелҽре
Муниципаль программаныӊ максатлары һҽм бурычлары
Муниципаль программаны тормышка ашыру вакыты һҽм этаплары
Ярдҽмчел программалар исемлеге
Муниципаль программаны финанслауныӊ елларга бүлеп күлҽмнҽре һҽм чыганаклары
Муниципаль программаныӊ көтелгҽн ахыргы нҽтиҗҽлҽрен тормышка ашыру максатлары (аның

Күрсҽткечнең билгелҽмҽсе

нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү индикаторлары) елларга бүленгҽн бюджет нҽтиҗҽлелегенең күрсҽткечлҽре
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3 нче номерлы форма
Муниципаль программа нҽтиҗҽлҽренең
МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, БҼЯЛҼҮ ИНДИКАТОРЛАРЫ
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4 нче кушымта
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Коркачык
авыл
җирлеге
муниципаль
программаларын
эшлҽү,
тормышка
ашыру
һҽм
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү тҽртибенҽ
4 нче номерлы форма
Күрсҽткечнең исеме
Муниципаль программаныӊ реквизитлары, гамҽлгҽ ашыру чоры
Исҽп тотучы оешманыӊ исеме
Муниципаль программаны раслау турындагы норматив хокукый актныӊ исеме
Формаларны төзү өчен җаваплы вазыйфаи зат (Ф.И.О., вазыйфасы, элемтҽ өчен
телефон)

Күрсҽткечнең билгелҽмҽсе

___________ 20__ елга
муниципаль программаны тормышка ашыру турында
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