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Татарстан Республикасы Министрлар кабинетьшың 
2013 елньщ 31 декабре 1146 номерлы карары 
белән расланган Әтнә районы башкарма комитетының 
2017 елның 14 мартындагы 72/1 номерлы 
“Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль 
районы территориясендә урнашкан күпфатирлы 
йортларда гомуми мөлкәткә 2017-2019 елларда 
капиталь ремонт ясау муниципаль программасын 
гамәлгә ашыруның кыска вакытлы планын раслау 
турында’Ты карарына һәм Әтнә районы башкарма 
комитетының 2017 елньщ 14 мартындагы 72/1 номерлы 
“Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы 
территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда 
гомуми мөлкәткә 2017-2019 елларда капиталь 
ремонт ясау муниципаль программасын гамәлгә 
ашыруның кыска вакытлы планын раслау 
турында”гы карарына үзгәрешләр кертү турындагы 
2017 елның 20 ноябре 418/1 номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү турында.

Россия Федерациясе Торак кодексын, “Татарстан Республикасында 
күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру 
турында 2013 елның 25 июнендәге 52-ЗРТ номерлы Татарстан 
Республикасы Законын тормышка ашыру максатларында Әтнә район 
башкарма комитеты
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1146 номерлы карары белән расланган Әтнә районы башкарма комитетының 
2017 елның 14 мартындагы 72/1 номерлы “Татарстан Республикасы Әтнә 
муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда 
гомуми мөлкәткә 2017-2019 елларда капиталь ремонт ясау муниципаль 
программасын гамәлгә ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында”гы 
карарына һәм Әтнә районы башкарма комитетының 2017 елның 14 
мартындагы 72/1 номерлы “Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль 
районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә 
2017-2019 елларда капиталь ремонт ясау муниципаль программасын гамәлгә
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ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында”гы карарына үзгэрешлэо
хүбанд^г^

Ресурс белән тәэмин итү” 4нче бүлегендә 
икенче-өченче абзацларны түбәндәгечә бәян итәргә-

финанслауның гомуми күләме -
2018 ел. 602 425,70 сум, шул исәптән

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы- 12 3 790 0 сум- 
җирле бюджетлар- 120 000,00 сум; ’ ’
күпфатирлы йорт милекчеләре- 358 635,70 сум тәшкил итә;

2019 ел: финанслау каралмаган.

2018 елда күпфатирлы йортка капиталь ремонт 
үткәрүгә финанс чаралары күләме

Күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау 
хезмәтләре (яки) эшләре исемлеге

Подъезд ремонтлау

Финанслау 
ихтыяҗы, сумнар

Техник паспортлар эшләү

Проект документларына дәүләт экспертизасы эшләү һәм 
үткәрү 931,96

Төзелеш контролен башкару 
Барлыгы 5977,32 

602425,70
кыскаТжь^Гы күрсәтелгән күпфатирлы йортлар исемлегекыска вакытлы планга кушымтада китерелгән.

Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе : А.Ф.Каюмов


