
     

 

КАРАР 

     “19” июль 2018 ел                                                                                 № 5 

 

  

“2018-2035 елларга Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы  муниципаль районы Кама 

Тамагы  штп  социаль инфраструктурасы ҥсешенең   

комплекслы Программасын раслау турында”   

  

 

Россия Федерациясенең Шәһәр тӛзелеше кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы  Федераль закон, 2015 елның 1 октябрендәге 

“Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларына таләпләрне раслау турында”гы  105050 номерлы Россия 

Федерациясе Хӛкүмәте Карары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы штп Генераль планы нигезендә,  Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы штп Башкарма 

комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

 1. 2018-2035 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Кама Тамагы штп социаль инфраструктурасы үсешенең комплекслы 

Программасын   расларга. 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә: 

      - Кама Тамагы  ш. т. п., Совет урамы, 11 МСУ йорты; 

      - Кама Тамагы  ш.т. п., К. Маркс урамы, 105 нче йорт, китапханә, уку залы, 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматенең рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

“Интернет”мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы  муниципаль районы  

Кама Тамагы  штп  Башкарма  

Комитеты Башлыгы                                                                            И.Ф.Яруллин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2018 елның 5  июлендәге  ТР  Кама 

Тамагы муниципаль районы Кама 

Тамагы штп Башкарма комитетының  

5 номерлы Карары белән расланган    

 

                                                                                                                                                                 

2018-2035 елларга ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАМА ТАМАГЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КАМА ТАМАГЫ ШТП СОЦИАЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫҢ КОМПЛЕКСЛЫ ҤСЕШЕ 

ПРОГРАММАСЫ 
 

 

  

 
Программа  паспорты   

Программа исеме 

 

2018-2035 елларга ТР Кама Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы штп социаль инфраструктурасының комплекслы үсеше 

Программасы   

Программаны эшләү 

ӛчен нигезләмә   

  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы Федераль закон 

Программаның заказ 

бирүчесенең исеме, 

аның урнашу урыны 

  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы штп Башкарма комитеты 

422820, ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп.   Совет 

урамы, 11 йорт  

Программаны 

эшләүченең исеме, 

аның урнашу урыны 

  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы штп Башкарма комитеты 

422820, ТР, Кама Тамагы районы, Кама Тамагы штп.   Совет 

урамы, 11 йорт 

 Программа максаты Социаль-кӛнкүреш ихтыяҗлары нигезендә инфраструктура һәм 

объектларның социаль системаларын үстерүне тәэмин итү, халык 

тормышының уңай шартларын арттыру һәм әлеге 

инфраструктураны үстерүнең тӛгәл балансланган 

перспективаларын билгеләүТатарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы штп. социаль-икътисадый 

үсешен яхшырту. 

Программа бурычы -   Кама Тамагы штп бистәсе халкының социаль инфраструктура 

объектлары белән  тәэмин ителеш дәрәҗәсен күтәрү; 

- шәһәр тибындагы Кама Тамагы штп бистәсенең социаль 

инфраструктурасы объектларын халыкның куркынычсызлыгы, 

сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге. Кама Тамагы штп - балансланган, 

Кама Тамагы штп социаль инфраструктурасының перспектив 

үсеше. Кама Тамагы штп социаль инфраструктура объектларында 

билгеләнгән ихтыяҗларга туры килә. Кама Тамагы штп - шәһәр 

тӛзелешен проектлау нормативлары нигезендә, мәгариф, 

сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният ӛлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән җирлек халкының 

исәп-хисап ягыннан тәэмин ителеш дәрәҗәсенә ирешү; 

- гамәлдәге социаль инфраструктура эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге.  

Халыкның социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин ителешенең 

Социаль инфраструктура объектларын тӛзү күләмнәре үсеше. 

 

  



максатчан 

күрсәткечләре 

(индикаторлары) 

 Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты һәм этаплары 

Программаны гамәлгә ашыру срогы – 2018-2035 еллар. 

I этап-2018 елдан 2022 елга кадәр. 

II этап-2023 елдан 2035 елга кадәр. 

 Программаны 

финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

Финанслау чыганаклары - Татарстан Республикасы бюджеты. 

  

 Программаны 

тормышка ашыруның 

кӛтелгән нәтиҗәләре.

  

 Кама Тамагы шт бистә халкының социаль инфраструктурасы 

объектлары белән тәэмин ителеше. Социаль инфраструктура 

хезмәтләренә халык ихтыяҗын канәгатьләндерү.    

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы штп   

социаль инфраструктурасының хәзерге торышы характеристикасы 

 

1.2 җирлекнең социаль-икътисадый хәле тасвирламасы. 

        "Кама Тамагы штп «муниципаль берәмлеге – Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының шәһәр җирлеге, Татарстан Республикасының кӛнбатыш ӛлешендә 

урнашкан. Әлеге муниципаль берәмлек 2005 елның 31 гыйнварындагы 26-ТРЗ номерлы “Кама 

Тамагы муниципаль районы муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль 

берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында”гы 

Татарстан Республикасы Законы нигезендә (2008 елның 29 декабрендәге, 2014 елның 13 

декабрендәге үзгәрешләр һәм ӛстәмәләр белән) тӛзелде. 

        “Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлеге Кама Тамагы муниципаль районының үзәге 

булып тора һәм җитештерү кӛчләренең комплекслы үсеше ӛчен уңай булган районның үзәк 

күчермәләрен формалаштыра. Кама Тамагы штп сәнәгать җитештерүенең тӛп урыннары һәм 

сәүдә, мәдәни-кӛнкүреш хезмәте күрсәтү, сәламәтлек саклау һәм район әһәмиятендәге мәгариф 

объектлары урнашкан. 

Кама Тамагы штп күчерү системасында - Кама Тамагы муниципаль районының сәнәгать, 

агросәнәгать, социаль һәм туристлык-рекреация үзәге. 

Кама Тамагы штп муниципаль берәмлегенең гомуми мәйданы 1006,91 га тәшкил итә, 

шул исәптән Кама Тамагы штп торак пунктының мәйданы - 1016,54 га. 

     Кама Тамагы штп Идел елгасының уң ярында (Куйбышев сусаклагычының) 

Татарстан Республикасы башкаласы – Казан шәһәреннән 117 км ераклыкта урнашкан. 

“Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасының башка 

җирлекләре һәм районнары белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта региональ һәм җирле 

әһәмияттәге автомобиль юллары аша гамәлгә ашырыла, елга элемтәсе бар. Җирлек 

территориясе буенча тӛбәк әһәмиятендәге “Казан – Ульяновск” - Кама Тамагы”, “Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы”, “Тәтеш - Кама Тамагы”, “Казан-Ульяновск” - Иске Барыш - Кама 

Тамагы, “Тәтеш - Кама Тамагы” - Заовражный Каратай автомобиль юллары уза.  

      Күчерү системасында тӛп системалы фактор булып “Кама Тамагы штп” муниципаль 

берәмлеге белән башка җирлекләр арасында элемтә гамәлгә ашырыла торган автомобиль 

юллары тора, дип фаразларга кирәк.  

     Икенче система барлыкка китерүче фактор - елга челтәре, ул бүгенге кӛндә тарихи-мәдәни 

фактор булып тора.  

              Бүген Кама Тамагы штп – Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының административ, мәдәни, хуҗалык үзәге.  

Кама Тамагы штп Халык саны -   4718 кеше.  



  

“Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлегенең икътисадый системасы сәнәгать, 

инфраструктура тӛзелеше һәм тармакларын үз эченә ала.  

“Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлегенең җитештерү үзәге нигезен тӛзелеш 

материаллары сәнәгате предприятиеләре, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү белән 

шӛгыльләнүче тӛзелеш предприятиеләре   тәшкил итә. 

Инфраструктура предприятиеләре административ-идарә, хезмәт күрсәтүче учреждениеләр, 

инженер-техник, транспорт һәм башка тӛр хезмәтләр тәкъдим итә. 

 1.2.Гамәлдәге социаль инфраструктура объектларының техник-икътисадый 

параметрлары. 

Җирлектә тҥбәндәге учреждениеләр һәм оешмалар урнашкан:   
Кокс, нефть продуктлары һәм атом-төш материаллары җитештерҥ 

ТНП “Терминал" ҖЧҖ” 

Башка неметалличе минераль продуктлар җитештерҥ 

Кама Тамагы тӛзелеш гипсы заводы  “ҖЧҖ” 

Нәшрият һәм полиграфия эшчәнлеге 

“ТАТМЕДИА” ААҖ филиалы – “Волжские зори” (“Идел таннары”) газетасы редакциясе) 

Электр энергиясе, газ һәм су җитештерҥ һәм бҥлҥ 

Буа-Кама Тамагы участогы 

“Кама Тамагы коммуналь челтәрләре”  ААҖ 

Уют " МУП» 

Төзелеш һәм төзелеш материаллары сәнәгате 

“ВИРАЖ-ПЛЮС” ҖЧҖ 

«Кама» ҖЧҖ (кирпеч заводы) 

"Татавтодор» ААҖ Апас филиалының Кама Тамагы участогы АБЗ 

Күпләп һәм ваклап сату 

“Юмарт”  ҖЧҖ  

  “ИП Вафин” ООО 

“Кооператор”  ҖЧҖ  

“УЮТ”  ҖЧҖ  

Район үзәк даруханәсе №154 

Кама Тамагы муниципаль районының «Звениговский» ит комбинаты ҖЧҖ ТОСП 

“Тандер” АҖ ТОСП  



“Кама Тамагы штп  Агроторг”  ҖЧҖ ТСПО 2807 –Пятерочка 

Транспорт һәм элемтә 

“Бэркут”  МУП  

Кама Тамагы почтамты 

“ТАТТЕЛЕКОМ” ААҖ филиалы-Кама Тамагы РУЭСы 

  Идел бассейны элемтә һәм радионавигация үзәге” ГП 

Финанс эшчәнлеге 

“АК БАРС БАНК” ААҖ Апас филиалының Кама Тамагы ӛстәмә офисы  

"Россия Саклык банкы" ГАҖнең 8610/0591 номерлы «Татарстан банкы» бүлегенең 

8610/0591 нче ӛстәмә офисы  

Кама Тамагы ӛстәмә офис Тат. Рег. “РОССЕЛЬХОЗБАНК”  «ААҖ филиалы  

“РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН”  ҖЧҖнең Кама Тамагы филиалы  

“НАСКО ТАТАРСТАН” ААҖ филиалы  

“АК БАРС-МЕД” СК ҖЧҖнең Кама Тамагы филиалы  

Кҥчемсез милек белән операцияләр, арендалау һәм хезмәтләр кҥрсәтҥ 

“Деликат”  ТПП ҖЧҖ 

ТР Кама Тамагы муниципаль районының Мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасы 

“Наш дом”идарә компаниясе   ҖЧҖ  

Россия Федерациясе Социаль-икътисадый үсешенең Россия Федерациясе Президенты 

тарафыннан билгеләнгән максатчан күрсәткечләрен мониторинглау буенча Россия 

Федерациясе Президенты каршындагы Комиссиянең эшче тӛркеме утырышы 

“Җир кадастр палатасы” ФДУ Кама Тамагы филиалы  

Кама Тамагы районында Татэнергосбыт ЕРЦ ҖЧҖ ОП 

Кама Тамагы районы адвокатлар коллегиясе филиалы 

Кама Тамагы районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенең Тәтеш филиалы ДУ 

ФГБУ.фл № 3 бүлеге.ТР буенча  Росреестр ФКП   ФДБУ 

ТР Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды  КБО Кама Тамагы районында  

Дәҥләт идарәсе һәм хәрби куркынычсызлыкны тәэмин итҥ; мәҗбҥри социаль тәэмин 

итҥ 

Татарстан Республикасы буенча Федераль миграция хезмәте идарәсенең Кама Тамагы 

районындагы территориаль пункты 

ТР буенча РФ ФСПХИ Кама Тамагы суд приставлары бүлеге 

Кама Тамагы районында гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр эшләре буенча 



идарә 

Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы Казначылык департаментының Кама 

Тамагы районы территориаль бүлеге 

ТР Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Кама 

Тамагы районындагы социаль яклау бүлеге 

Кама Тамагы муниципаль районы мәгариф бүлеге 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек министрлыгының Кама Тамагы 

районы авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек идарәсе 

Кама Тамагы муниципаль районының финанс-бюджет палатасы 

ТР Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

“Кама Тамагы МР үзәкләштерелгән бухгалтериясе”  МУ  

Статистика бүлеге 

“Кама Тамагы штп” МБ башкарма комитеты  

“Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлеге Советы  

РФ ФМ ТР буенча Федераль казначылык идарәсе 

РФ Федераль салым хезмәтенең ТР буенча 7 нче номерлы Кама Тамагы участогы 

Кама Тамагы район мәхкәмәсе 

Кама Тамагы районы җәмәгать судьясы 

Кама Тамагы районы прокуратурасы 

“ТР буенча ҖҮФХИ”  №2 районара җинаять башкару инспекциясе  ФБУ 

Кама Тамагы муниципаль районы буенча эчке эшләр бүлеге  

“Кама Тамагы районы Хәрби комиссариаты”  ДУ  

ТР буенча ФПС 116 янгын бүлеге  

Кама Тамагы һәм Апас районы буенча Пенсия фонды идарәсе 

Кама Тамагы районында ТР Сайлау үзәге 

Дәүләт алкоголь инспекциясе 

Кыру.ТР Роспотребнадзор идарәсенең Кама Тамагы районы буенча Яшел Үзән 

шәһәрендәге бүлеге 

Мәгариф 

“Салават күпере”  1нче балалар бакчасы  

Кояшкай " 2 нче балалар бакчасы» 



“Мәктәптән тыш эшләр үзәге”  МБ  

“Балалар музыка мәктәбе”  МУ  

“Кама Тамагы урта мәктәбе”  муниципаль белем бирү учреждениесе  

Кама Тамагы татар урта гомуми белем бирү мәктәбе  

Сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәтләр кҥрсәтҥ 

“Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе”  ДАСУ  

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек министрлыгының Терлекчелектә 

нәсел эше буенча дәүләт авыл хуҗалыгы идарәсе  

“Дәүләт ветеринария берләшмәсе”  ДУ  

Республика матди ярдәм үзәгенең Кама Тамагы районы 23 нче филиалы 

Башка коммуналь хезмәтләр, социаль һәм шәхси хезмәтләр кҥрсәтҥ 

“Тӛзекләндерү”   ҖЧҖ  

“Кама Тамагы муниципаль районы халкына мәдәни-ял хезмәте күрсәтү үзәге”  муниципаль 

бюджет учреждениесе  

“Акчарлак”  спорт-сәламәтләндерү комплексы  

Кама Тамагы районы туган якны ӛйрәнү музее  

“Җирлекара үзәк библотек”  МБУнең территориаль сайлау комиссиясе  

“Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе”  МУДО  

Почта Банк ГАҖ Кама Тамагы штп сату ноктасы 

“Богородский рай”  халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге  

“Кама Таңнары «социаль ярдәм үзәге” АКБО  

ТР буенча РФ Социаль иминият фондының 8 нче филиалы Кама Тамагы бүлеге 

Кама Тамагы районының "Таиф-АЗС" ҖЧҖ СП  

“Таттехконтроль буенча”  ҖЧҖ  

ТР Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең Кама Тамагы районы бүлеге  

МКУ  ТР Кама Тамагы муниципаль районы гражданнар яклау идарәсе  

ТР Кама Тамагы муниципаль районының Контроль-хисап палатасы   МКУ  

“Форпост»  МБУ» 

МБУ ЦКДОН 

 

 

 

 

 



 

 

Җитештерү ӛлкәсендә мәшгульләр ӛлеше - 21,1%, транспорт һәм элемтә-4,7%, мәгариф 

учреждениеләрендә – 9,6%, сәламәтлек саклау ӛлкәсендә – 15,3% һәм административ-эшлекле 

учреждениеләрдә – 16,4%, башка хезмәтләр күрсәтү – 14%, финанс эшчәнлеге -2,0%, күчемсез 

милек белән операцияләр, аренда һәм хезмәтләр күрсәтү – 1,8%, күпләп һәм ваклап сату – 8,0%.  

 “Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлеге халкының иң күп мәшгульлеге хезмәт 

күрсәтү ӛлкәсенә туры килә – 78,9%, бу муниципаль берәмлекнең югары социаль үсеше 

турында сӛйли. Әмма икътисадның нәтиҗәле һәм динамик үсеше ӛчен сәнәгать җитештерүен 

күбрәк үстерергә кирәк, бу шәһәр җирлегенең җитештерү потенциалын арттыруга китерәчәк. 

Җитештерү ӛлкәсендә эшләүчеләрнең күбесе авыл хуҗалыгында, тӛзелеш 

предприятиеләрендә күзәтелә. 

 

“Кама Тамагы штп” муниципаль берәмлегендә кече эшкуарлыкны ҥстерҥ икътисадый 

үсешнең ӛстенлекле юнәлешләренең берсе булып тора. Икътисадый эшчәнлекнең барлык 

тӛрләрендә диярлек катнашып, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары кӛндәшлекле мохит 

булдыруны, бюджет керемнәрен арттыруны, халыкны эш белән тәэмин итүне һәм халыкның 

тормыш дәрәҗәсен арттыруны, урта сыйныф булдыруны тәэмин итәләр. 

Хәзерге вакытта эшмәкәрлек, кече бизнес аерылгысыз ӛлеше булып тора тормыш. Кече 

бизнес предприятиеләре икътисадның барлык тармакларында: сәнәгать, авыл хуҗалыгы, 

тӛзелеш, транспорт, сәүдә ӛлкәләрендә эшчәнлек алып бара. Кече бизнесның социаль планда да 

роле мӛһим: кече эшмәкәрлек халыкны эш белән тәэмин итү проблемаларын хәл итүне, яңа 

предприятиеләр һәм эш урыннары булдыру юлы белән базарны тӛрле товарлар һәм хезмәтләр 

белән баетуны тәэмин итә. 

 

1.3.Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразлана торган ихтыяҗ. 

 

Базар икътисады үсешенә карап, социаль ӛлкәнең әһәмияте даими үсә. Социаль 

инфраструктура-эшчәнлекнең шәхси ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән объектлар 

җыелмасы, халыкның тормыш-кӛнкүрешен һәм интеллектуаль үсешен тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән милли хуҗалык тармаклары җыелмасы, бу мәгариф, сәламәтлек саклау, 

мәдәният, туризм һәм социаль ӛлкә тармаклары җыелмасы иҗтимагый җитештерүне үстерүдә 

тагын да зуррак әһәмияткә ия. Алар халыкның тормыш дәрәҗәсе, тормыш сыйфаты дәрәҗәсенә 

турыдан-туры йогынты ясый. 

Белем бирҥне ҥстерҥ прогнозлау һәм планлаштыру. 

Социаль ӛлкә тармаклары арасында Мәгариф мӛһим урын алып тора. Гомуми белем 

бирү мәктәбенең уңышлы эшләвенең тӛп шарты-аның матди-техник базасын тиешле хәлдә 

тоту. Гомуми белем бирү мәктәпләре заманча техник чаралар белән тәэмин ителергә, 

дәреслекләр һәм күрсәтмә әсбаплар белән комплектланырга тиеш.  

  

  

 

Күрсәткечләр Үлчәү 

берәмлеге    

  Фактик      Фаразланган 

1-6 яшьлек балалар саны кеше 364 370 

Балалар бакчасына йӛриләр кеше 324 330 

Балалар бакчаларында 

тӛркемнәр саны 

шт 14 14 

7-17 яшьлек балалар саны кеше 610 616 

Ӛстәмә белем алу 5 яшьтән 18 

яшькә кадәрге балаларны 

колачлый 

%          83 85 



 

Сәламәтлек саклау ҥсешенең прогнозлау һәм планлаштыру. 

 

Сәламәтлек саклау халыкның сәламәтлеген яхшыртуга, гомер озынлыгын арттыруга 

ярдәм итә. Сәламәтлек саклау системаларын киңәйтү, заманча медицина җиһазларын куллану 

нәтиҗәсендә медицина хезмәте күрсәтүнең сыйфатын яхшырту, авырулар санын киметүгә 

ирешү мӛмкин булды. Сәламәтлек саклауның беренче чираттагы бурычлары булып тора: 

- сәламәтлек саклау учреждениеләрендә медицина ярдәменең билгеләнгән күләмен һәм 

профилактик хезмәтләр белән гарантияләнгән тәэмин итү; 

- гамәлдәге учреждениеләрне беренче чиратта үзгәртеп кору һәм яңаларын тӛзү; 

- квалификацияле белгечләр белән тәэмин итү. 

Күрсәткечләр  Үлчәү берәмлеге койко-урыннар саны, сменага керү саны 

Фактик  Проект  

Кама Тамагы ҮРХ 

Стационар 67 120 

Поликлинника 250 - 

 

Мәдәният һәм спорт учреждениеләре ҥсешен фаразлау. 

 

Мәдәният ӛлкәсендә тӛп бурычлар түбәндәгеләр: учреждениеләрнең гамәлдәге 

челтәрен саклап калу; профессиональ һәм үзешчән коллективларның иҗади потенциалын 

арттыру; халык сәнгать иҗатын, халык һӛнәрчелеген һәм традицион мәдәниятне саклап калу 

һәм үстерү; экспозицион-күргәзмә эшләрен һәм тармакның фәнни-агарту базасын киңәйтү, 

мәдәният һәм сәнгать учреждениеләре күрсәтә торган хезмәтләрнең дәрәҗәсен һәм сыйфатын 

арттыру һәм халык ӛчен аларга үтемле булуын тәэмин итү. 

Күрсәткечләр Үлчәү берәмлеге Фактик Прогнозланган 

Җитешлек:     

 ачык китапханәләр учреждениеләр 1  1 

 мәдәни-ял итү тибындагы 

учреждениеләр 

учреждениеләр 3 3 

Социаль-мәдәни чараларга 

йӛрүләр саны 

баруы 8200 9500 

Спорт корылмалары саны шт 17 20 

Даими рәвештә физик 

культура һәм спорт белән 

шӛгыльләнүче гражданнар 

ӛлеше 

% 1401 1800 

 

1.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һәм эшләҥ өчен кирәкле норматив-

хокукый базаны бәяләҥ. 

     Муниципаль берәмлекнең социаль инфраструктурасы - ул кешеләрнең иҗтимагый 

тормышының тӛрле тӛрләре ӛчен хуҗалык ягыннан җайланган территорияне, социаль 

хезмәтләр күрсәтү системалары һәм сервис эшчәнлеге составында хезмәт күрсәтү ӛлкәсен, 

шулай ук халыкның куркынычсыз яшәешенә юнәлдерелгән социаль инфраструктура эшчәнлеге 



һәм үсеше белән идарә итү системасына институциональ рәвештә идарә итү системасын үз 

эченә алган катлаулы комплекс. 

     Социаль инфраструктураны формалаштыру һәм үстерү ОМС территориясен тӛзекләндерү 

буенча теге яки бу карарлар кабул иткәндә шәһәр тӛзелеше кагыйдәләренә, гражданнарның 

халык тыңлаулары процессында активлыгына бәйле. Социаль инфраструктура элементларын 

үстерү белән идарә итүнең ӛстенлекле юнәлешләре булып, теге яки бу тӛр муниципаль 

берәмлек ОМС вәкаләтләренә бәйле рәвештә, социаль ӛлкә һәм сервис эшчәнлеге объектларын, 

урам-юл челтәрен һәм идарә ителә торган карарларның объективизациясен мәгълүмати тәэмин 

итү системасын үстерү тора. 

    ОМСУ социаль ӛлкәләрдәге вәкаләтле оешмалардан, шулай ук сервис эшчәнлеге белән 

шӛгыльләнүче эшкуарлардан килгән социаль инфраструктураны үстерү буенча 

инициативаларны хупларга тиеш, шул исәптән тӛрле механизмнарны да кертеп, муниципаль 

заказ формалаштыру юлы белән дә: максатчан программалар, тӛзелеш ӛчен җир бүлеп бирү, 

биналарны арендалау буенча ташламалар һ.б. муниципаль берәмлекләрнең социаль 

инфраструктурасын үстерү ӛлкәсендә шәхси-дәүләт партнерлыгы әлегә бизнес һәм җәмгыять 

тарафыннан актив ярдәм алмаган. 

 

2. Гамәлгә ашыру бюджеттан тыш чыганаклар хисабына башка нигезләр буенча 

каралган с оциаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ һәм реконструкцияләҥ 

буенча чаралар (инвестиция проектлары) исемлеге. 

       Шәхси саклык, профсоюз һәм иҗтимагый оешмаларның халыкка мәдәни һәм кӛнкүреш 

хезмәте күрсәтүгә, хәйрия фондларына һәм иганәчелеккә юнәлтелгән акчалары 

инвестицияләрнең тӛп чыганагы булырга мӛмкин. 

3.Финанслау кҥләмен һәм чыганакларын бәяләҥ 

 

Каралган программа чараларын финанслау Кама Тамагы муниципаль районының республика 

бюджеты субсидияләреннән гомуми финанслау суммасының 100 % күләмендә планлаштырыла. 

Программа чараларын республика бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашыру Чираттагы 

финанс елына һәм план чорына бюджет турында закон белән тиешле тармаклар буенча 

каралган ассигнованиеләр кысаларында гамәлгә ашырыла. 

 

1 нче Таблица программаның максатчан кҥрсәткечләре  

№ 
Программаның максатчан 

күрсәткечләре исеме 

Үлчәү 

берәмлег

е 

Програм

маны 

гамәлгә 

ашыру 

башлануг

а база 

күрсәтке

че 

Еллар буенча максатчан 

күрсәткечнең әһәмияте 

Программа

ның 

гамәлдә 

булу 

вакыты 

тәмамланга

ннан соң 

күрсәткечн

ең 

максатчан 

әһәмияте 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Административ бинаны 

капиталь ремонтлау 

мең    

сум 6800,0 1 0 0 0 0  

2. 
Җирле үзидарә бинасын 

капиталь ремонтлау 

мең    

сум 6000,0 0 1 0 0 0  

3. 

Асфальт түшәлгән юллар 

һәм ЩПС тӛзелеше 

мең    

сум 
6000,0 1 1 1 1 1  

4. 
Яр ныгыту эшләре мең    

сум 
20000,

0 
Финанслау буенча  



5. 

2018 елгы стадионның 2 

чиратын тӛзү.,  

мең    

сум 19800,

0 
1      

6. 

  мең    

сум 96000,

0 
1 1     

7. 

Профсоюз урамы буенча 

27 нче кв. йортта (2дом) 

аренда торагы)    

мең    

сум 68000,

0 
1      

 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ 

Таблица-программа чаралары (бәяләҥ финанс ихтыяҗларын һәм чыганаклар финанслау) 

Чараның исеме 

 

Чыганакла

р 

финанслау 

вания 

 

Башкару 

бәясе,   

мең сум. 

Башкару бәясе, чараларны гамәлгә 

ашыруга финанс ихтыяҗлары   мең сум. 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2035 

Административ бинаны 

капиталь ремонтлау 

Берләштер

елгән 

Бюджет  

       

Җирле үзидарә бинасын 

капиталь ремонтлау 

Берләштер

елгән 

Бюджет  

       

Асфальт түшәлгән юллар 

һәм ЩПС тӛзелеше 

Берләштер

елгән 

Бюджет  

       

Яр ныгыту эшләре Берләштер

елгән 

Бюджет  

       

2018 елгы стадионның 2 

чиратын тӛзү.,  

Берләштер

елгән 

Бюджет  

       

 Берләштер

елгән 

Бюджет  

       

Профсоюз урамы буенча 

27 нче кв. йортта (2дом) 

аренда торагы)    

Берләштер

елгән 

Бюджет 

       

 

 

 

 



4.Программа чараларының нәтиҗәлелеген бәяләҥ. 

Комплекслы үсеш программасы җирлекнең социаль инфраструктурасы үсешендә 

уңай нәтиҗә бирәчәк чаралар комплексын үтәүне күздә тота. Социаль инфраструктура үсеш 

алган очракта муниципаль берәмлек бизнес алып бару ӛчен җәлеп итә. Бу очракта тәкъдим 

ителә торган программаны гамәлгә ашыру бюджет, коммерция, социаль нәтиҗәлелекнең тӛп 

уңай нәтиҗәләрен билгели. 

Коммерция эффекты - кече һәм урта бизнесны үстерү, эшлекле инфраструктураны 

үстерү, эшлекле имиджны арттыру. 

Бюджет нәтиҗәсе-предприятиеләрне үстерү бюджет керемнәрен арттыруга 

китерәчәк. 

Социаль нәтиҗә - яңа эш урыннары булдыру, торак фондын арттыру, коммуналь 

хезмәтләрнең сыйфатын күтәрү. 

 

5.Җирлекнең социаль инфраструктурасы объектларын проектлаштыру, төзҥ 

һәм реконструкцияләҥ өлкәсендә эшчәнлекне норматив-хокукый һәм мәгълҥмати яктан 

тәэмин итҥне камилләштерҥ буенча тәкъдимнәр. 

  

 

Кама Тамагы штп социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы Кама 

Тамагы штп 2018-2035 елларга булган ресурсларны һәм территория потенциалын нәтиҗәле 

файдалану нигезендә җирлекнең тӛп социаль-икътисади максатларына ирешүгә юнәлдерелгән 

конкрет чаралар һәм кӛтелгән нәтиҗәләр рәвешендә тәкъдим ителде. 

Шәһәр җирлеге белән идарә итүгә халык иминлеге мәнфәгатьләре, конкрет эчтәлек һәм 

программа чаралары рәвешендә чагылдырылган икътисадый тотрыклылык һәм 

куркынычсызлык мәнфәгатьләре аша күчү аерым поселокларның, шулай ук тулаем муниципаль 

берәмлекнең социаль-икътисадый үсешен тәэмин итәргә мӛмкинлек бирә. 

Шәһәр җирлегенең социаль инфраструктурасын үстерүнең уртача сроклы программасын 

эшләү һәм кабул итү социаль, Финанс, инвестиция, икътисадый сәясәт ӛстенлекләрен 

ныгытырга, күп еллар дәвамында җыелган проблемаларны хәл итүнең тәртибен һәм вакытын 

билгеләргә мӛмкинлек бирә. Ә Программаны максатчан урнаштыру һәм аны тормышка ашыру 

ӛчен җирлек территориясендә “уен кагыйдәләре”н ныгытучы механизмнар шәһәр җирлегенең 

идарә итү һәм эшкуарлык кадрларының эшлекле активлыгын сизелерлек арттырырга, аның 

территориясендә икътисадый һәм хуҗалык эшчәнлеген активлаштыру ӛчен кирәкле шартлар 

тудырырга мӛмкинлек бирәчәк. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


