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КАРАР
Баулы шәһәре
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Баулы муниципаль районы Башкарма
комитетының 2020 елның 14 декабрендәге
236 номерлы карары белән расланган
«2021 елга Баулы муниципаль районында
юл хәрәкәте иминлеген арттыру»
муниципаль программасына үзгәрешләр
кертү турында
Баулы муниципаль районында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе
утырышы беркетмәсенең 8 нче пункты нигезендә Татарстан Республикасы Баулы
муниципаль районы башкарма комитеты
КАРАР ИТӘ:
1. Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының 2020 елның 14 декабрендәге
236 номерлы карары белән расланган «2021 елга Баулы муниципаль районында юл
хәрәкәте иминлеген арттыру» муниципаль программасына түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
программа паспортын, IV бүлекне, 1 нче номерлы программага кушымтаны яңа
редакциядә әлеге карарга 1 нче, 2 нче, 3 нче кушымталар нигезендә бәян итәргә.
2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.

Җитәкче

И.И. Гозәеров

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендәге
110 номерлы карарына
1 нче кушымта
« I. Программа паспорты
Муниципаль программа
исеме

2021 елга Баулы муниципаль районында юл хәрәкәте
иминлеген арттыру (алга таба - Программа)

Программаны эшләү
өчен нигез

«Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген
тәэмин итү чаралары турында» 2014 елның 06
декабрендәге ПУ-1115 номерлы Татарстан Республикасы
Президенты Указы; «2014-2025 елларга Татарстан
Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм
җинаятьчелеккә каршы көрәш» дәүләт программасын
раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2013 елның 16 октябрендәге 764 номерлы
карары
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
башкарма комитеты
Баулы муниципаль районы башкарма комитетының
инфраструктура үсеше бүлеге, «Баулы шәһәре»
муниципаль берәмлеге башкарма комитеты, «Юл
хәрәкәте иминлеге» ДБУнең Әлмәт шәһәрендәге
территориаль идарәсенең Баулы районындагы
профилактика бүлеге

Муниципаль заказчы
Программаны төп
эшләүчеләр

Программаның
максатлары һәм
бурычлары

Программаның максатлары:
- юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булган
затлар санын киметү;
- зыян күрүчеләр булган юл-транспорт һәлакәтләре санының
киметү.
Программаның бурычлары:
- кешеләр үлеме ихтималы югары булган юл-транспорт
һәлакәтләрен булдырмау;
- юл-транспорт һәлакәтләрендә алынган җәрәхәтләрнең
авырлыгын киметү;
- балалар юл-транспорт травматизмын киметү;
- юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләргә заманча
ярдәм күрсәтү системасын үстерү;
- транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен оештыруны

камилләштерү;
- хокук белемен һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның
җаваплылыгын күтәрү.
Программаны тормышка 2021 ел
ашыру сроклары
Программаның төп
Программаның төп чаралары әлеге Программага 1 нче
чаралары
кушымтада китерелә

Программаны
чыганаклар буенча
бүлеп финанслау
чыганаклары

Программаны финанслау чыганагы муниципаль бюджет.
Программаны 2021 елга финанслау күләме 8,6 млн. сум
тәшкил итә.

Программаны гамәлгә
ашыруның көтелә
торган ахыргы
нәтиҗәләре

Программа чараларын гамәлгә ашыру 2012 елның база
күрсәткечләре белән чагыштырганда 2021 ел ахырына
мөмкинлек бирәчәк:
1) «2021 елга юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак
булган затлар санын киметү» программасының иң мөһим
максатчан индикаторын, 2012 елның 11 кеше күрсәткече
белән чагыштырганда, 4 кешегә киметүгә ирешү (7 кешегә
кадәр (-38%).
2) иң мөһим максатчан күрсәткечләрне 2012 елның шундый
ук күрсәткечләре белән чагыштырганда киметүгә ирешү:
- юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә балаларның һәлак
булуына юл куймау;
";
- 2012 ел белән чагыштырганда социаль куркынычны 29,35
тән 16,73 %ка кадәр киметүгә ирешү;
- транспорт куркынычын 10,76 дан 5,47 гә кадәр (- 49,2 %)
киметүгә ирешү.
3) 2021 елның ахырына түбәндәге күрсәткечләргә ирешү:
юл-транспорт һәлакәтләрендә иң күбе 7 кешенең һәлак
булуы;
юл-транспорт һәлакәтләрендә 0 баланың һәлак булуы;
16,73 - социаль куркыныч (юл-транспорт һәлакәтләрендә
һәлак булучылар саны, 100 мең кешегә);
5,47 - транспорт куркынычы (юл-транспорт һәлакәтләрендә
һәлак булучылар саны, 10 мең транспорт чарасында);
6,9 - юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәләренең авырлыгы.

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының эшләр
белән идарә итүчесе

Х.С. Мөгыйнов

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендәге
110 номерлы карарына
2 нче кушымта

«IV. Программаның ресурс белән тәэмин ителеше нигезләмәсе
Программаны ресурслар белән тәэмин итүне планлаштырганда төрле
дәрәҗәләрдәге финанс-бюджет даирәсендә реаль вәзгыять, авария белән бәйле хәл, юл
хәрәкәте иминлеген тәэмин итү проблемасының югары икътисадый һәм социальдемографик әһәмияте, шулай ук федераль ярдәм белән аны хәл итүнең реаль
мөмкинлеге исәпкә алынды.
Программаны финанслау чыганагы- муниципаль бюджет.
Программаны финанслауның гомуми күләме 2021 елга 8,6 млн. сум тәшкил итә.».

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының эшләр
белән идарә итүчесе

Х.С. Мөгыйнов

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендәге
110 номерлы карарына
3 нче кушымта

ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ, КӨТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘР ҺӘМ ПРОГРАММАНЫ ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМНӘРЕ
Чара исеме

Башкаручылар

1
1.1. 1.1 Баулы шәһәренең юл-урам
челтәрендә чокырларны тигезләү

2
«Баулы шәһәре»
муниципаль берәмлеге
башкарма комитеты

1.2. Җәяүлеләр кичүендә юл
билгеләре ясау
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7
2021ел
1,5

«Баулы шәһәре» муниципаль 2021ел
берәмлеге
башкарма
комитеты
1.3. Баулы шәһәренең урам-юл
«Баулы шәһәре» муниципаль 2021ел
челтәрендә горизонталь юл
берәмлеге
башкарма
билгеләре ясау
комитеты
1.4. Җәяүлеләр өчен чыгу юлларын Баулы муниципаль районы 2021ел
норматив хәлгә китерү (юл
Башкарма комитеты,
билгеләре ясау, җәяүлеләр өчен
«Баулы шәһәре»
көйләнми торган кичүләр алдыннан
муниципаль берәмлеге
тизлекне мәҗбүри рәвештә киметү
башкарма комитеты
чараларын урнаштыру, җәяүлеләр
өчен киртәләр кую, Т-7
светофорын урнаштыру,

-

-

-

0,4

-

-

-

0,6

-

-

-

5,5
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2
Чара исеме

1
тротуарлар урнаштыру)

1.5 Тукталыш павильоннарын
урнаштыру

1.6. Юл хәрәкәтен оештыру
проектларын эшләү (ПОДД): Баулы
шәһ., Островский ур., Северная ур.,
Зеленая ур., Комсомольская ур.,
Молодежная ур., Степная ур.,
Степная тыкрыгы, Первомайский
тыкрыгы, Полевая ур., Кольцевая
ур., Лесхозная ур.
1.7. Зеленая һәм Комсомольская
урамында сферик көзгеләр
урнаштыру
Барлыгы:
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының эшләр

Башкаручылар

2

Башкар
Финанслау, млн.сум
у срогы Федераль РеспуБюджет Муницибюджет
блика
тан тыш
паль
бюджет чыганак бюджет
ы
лар
3
4
5
6
7

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты,
«Баулы шәһәре»
муниципаль берәмлеге
башкарма комитеты
Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты,
«Баулы шәһәре»
муниципаль берәмлеге
башкарма комитеты

2021ел

-

-

-

0,5

2021ел

-

-

-

0,05

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты,
«Баулы шәһәре»
муниципаль берәмлеге
башкарма комитеты

2021ел

-

-

-

0,05

8,6
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3
белән идарә итүчесе

Х.С. Мөгыйнов

