
                                                                                                                               

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР 

№ 7                                                                                                             20.07.2018г. 

 

 

«2018-2035 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шҽһҽр тибындагы Куйбышев Затон поселогы социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасын раслау турында» 
 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау 

турында» 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 

Карары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы Генераль планы нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон 

поселогы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018-2035 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затоны поселогы социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасын расларга. 

2. Әлеге карарны җирлекнең рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» челтәрендә бастырып 

чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                    Г. Р. Григорьева 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шҽһҽр тибындагы Куйбышев Затон поселогы 

Башкарма комитетының 

2018 елның 20 июлендҽге 7нче гомерлы 

Карары белҽн расланган 

 
 

 

2018-2035 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАМА ТАМАГЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ШҼҺҼР ТИБЫНДАГЫ КУЙБЫШЕВ ЗАТОН ПОСЕЛОГЫ СОЦИАЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ ПРОГРАММАСЫ 

 
Программа паспорты 

Программаның исеме 2018-2035 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы 

социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы 

Программаны эшләү 

өчен нигезләү 

- «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон 

- Куйбышев Затон штп Генераль планы  

- Планлаштыру проекты белән «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон 

поселогы» муниципаль берәмлеге Генераль планы турында» 2013 

елның 5 февралендәге 66 номерлы карары 

Программаның заказ 

бирүченең исеме, аның 

урнашу урыны 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы Башкарма комитеты 

422826, ТР, Кама Тамагы районы, Куйбышев Затон штп, 

Ульяновск шоссесы ур., 8 йорт 

Программаны эшләүче 

исеме, аның урнашу 

урыны 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы Башкарма комитеты 

422826, ТР, Кама Тамагы районы, Куйбышев Затон штп, Ульяновск 

шоссесы ур., 8 йорт 

Программаның 

максаты 

Социаль-көнкүреш ихтыяҗлары нигезендә инфраструктура һәм 

объектларның социаль системаларын үстерүне тәэмин итү, халык 

тормышының уңай шартларын арттыру һәм әлеге 

инфраструктураны үстерүнең төгәл балансланган 

перспективаларын билгеләү.  Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон 

поселогы социаль-икътисадый үсешен яхшырту. 

Программаның 

бурычлары 

- шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогын социаль 

инфраструктура объектлары белән тәэмин ителеш дәрәҗәсен 

күтәрү; 

- шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы социаль 

инфраструктура объектларын халык тарафыннан 

куркынычсызлык, сыйфат һәм нәтиҗәле файдалану - шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы социаль инфраструктура 

объектларында билгеләнгән ихтыяҗларга туры китереп шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы социаль 

инфраструктураның балансланган, перспектив үсеше - шәһәр 

төзелешен проектлау нормативлары нигезендә, мәгариф, 

сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән җирлек халкының 

исәп-хисап ягыннан тәэмин ителеш дәрәҗәсенә ирешү; 

- гамәлдәге социаль инфраструктура эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге. 

Халыкны социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин итүнең 

Социаль инфраструктура объектларын төзү күләмнәре үсеше. 



максатчан 

күрсәткечләре 

(Индикаторлары) 

Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты һәм этаплары 

Программаны тормышка 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 

көтелгән нәтиҗәләре. 

 Куйбышев Затон штп халкының социаль инфраструктурасы 

объектлары белән тәэмин ителеш. Социаль инфраструктура 

хезмәтләренә халык ихтыяҗын канәгатьләндерү. 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шҽһҽр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы социаль инфраструктурасының хҽзерге торышы 

 

1.1 Җирлекнең социаль-икътисадый хҽле тасвирламасы. 

 

      Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев 

Затон поселогы   

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы халык саны: 2878 кеше.   

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы административ үзәктән район үзәгенә кадәр 

ераклык 8 км тәшкил итә. 

Муниципаль берәмлек җирләренең гомуми мәйданы - 383,6 га. 

 

 1.2. Социаль инфраструктура объектларының техник-икътисадый параметрлары. 

 

Җирлектә түбәндәге учреждениеләр һәм оешмалар урнашкан: 

 

1. Мәгариф учреждениеләре: Муниципаль бюджет мәгариф учреждениесе «В. П. Муравьев ис. 

Затон урта мәктәбе» 

Дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе «Советлар Союзы Герое М. А. Чирков ис. Кама Тамагы 

кадет интернат-мәктәбе». 

Муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе ”Чишмәкәй” балалар бакчасы”. 

2. Сәламәтлек саклау учреждениеләре-ФАП. 

3. Мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләр: Столяров исемендәге Мәдәният йорты, Затон 

китапханәсе 

4. Почта элемтәсе бүлекләре - 1. 

5. Саклык Банкы Бүлекчәсе - 1. 

6. Кибетләр - 16 

7. Аптека – 2 

8. ЯАҖ «В.В. Куйбышев ис. РБФ» 

9. ҖЧҖ «ЧУК Затон» 

10. “Татэнергосбыт” ААҖ филиалы 

11. Буа электр челтәрләре “Челтәр компаниясе" ААҖ филиалы 

 

 
 

 

 

 



 

1.3. Социаль инфраструктура хезмҽтлҽренҽ фаразлана торган ихтыяҗ. 

  

Базар икътисады үсеше белән чагыштырганда социаль өлкәнең әһәмияте даими рәвештә 

арта бара. Социаль инфраструктура - шәхси ихтыяҗны канәгатьләндерүгә, халыкның тормыш-

көнкүрешен һәм интеллектуаль үсешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән объектларның җыелмасы, бу 

мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, туризм хезмәтләре рәвешендә социаль уңайлыклар 

тудыручы милли хуҗалык тармаклары җыелмасы һ. б. Социаль өлкә тармаклары иҗтимагый 

җитештерүне үстерүдә зур әһәмияткә ия. Алар халыкның тормыш дәрәҗәсе, тормыш сыйфаты 

дәрәҗәсенә турыдан-туры йогынты ясый. 

Белем бирүне үстерү прогнозлау һәм планлаштыру. 

Социаль өлкә тармаклары арасында мәгариф мөһим урын алып тора. Гомуми белем бирү 

мәктәбенең уңышлы эшләвенең төп 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 

Факттагы Фаразланган 

1-6 яшьлек балалар саны кеше 162 165 

Балалар бакчасына йөриләр кеше 130 135 

Балалар бакчасында төркемнәр 

саны 

шт 7 7 

7-17 яшьлек балалар саны кеше 267 278 

5 яшьтән 18 яшькә кадәрге 

балаларны өстәмә белем алу 

белән тәэмин ителеш 

% 65 75 

 

Сәламәтлек саклау үсешенең 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 

мөмкин 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 төзү; 

- квалификацияле белгечләр белән тәэмин итү. 

 

Күрсәткечләр Үлчәү берәмлеге Факттагы Фаразланган 

 фельдшер-акушерлык 

пунктлары 

кеше/смена 3 3 

 

Мәдәният һәм спорт учреждениеләре үсешен фаразлау. 

 

Мәдәният өлкәсендә төп бурычлар түбәндәгеләр: учреждениеләрнең гамәлдәге челтәрен 

саклап калу; профессиональ һәм үзешчән коллективларның иҗади потенциалын арттыру; халык 

сәнгать иҗатын, халык һөнәрчелеген 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 

өчен аларга үтемле булуын тәэмин итү. 

 

Күрсәткечләр Үлчәү берәмлеге Факттагы Фаразланган 



Тәэмин ителеш:     

 һәркем өчен мөмкин булган 

китапханәләр белән 

учреждениеләр 1 1 

 мәдәни-ял итү тибындагы 

учреждениеләр белән 

учреждениеләр 1 1 

Социаль-мәдәни чараларга 

йөрүләр саны 

йөрү 11000 12500 

Спорт корылмалары саны шт 8 8 

Даими рәвештә физик 

культура һәм спорт белән 

шөгыльләнүче гражданнар 

өлеше 

% 30 60 

 

1.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һҽм эшлҽү өчен кирҽкле норматив-

хокукый базаны бҽялҽү. 

Муниципаль берәмлекнең социаль инфраструктурасы - ул кешеләрнең иҗтимагый 

тормышының төрле төрләре өчен хуҗалык ягыннан җайланган территорияне, социаль хезмәтләр 

күрсәтү системалары һәм сервис эшчәнлеге составында хезмәт күрсәтү өлкәсен, 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 җирле үзидарә органы территория 

төзекләндерү буенча теге яки бу карарлар кабул иткәндә шәһәр төзелеше кагыйдәләренә, 

гражданнарның халык тыңлаулары процессында активлыгына бәйле. Социаль инфраструктура 

элементларын үстерү белән идарә итүнең өстенлекле юнәлешләре - социаль өлкә объектларын һәм 

сервис эшчәнлеген, урам-юл челтәрен һәм идарә итү кабул ителә торган карарларның 

объективизациясен мәгълүмати тәэмин итү системасын үстерү. 

Җирле үзидарә органнары социаль өлкәләрдәге вәкаләтле оешмалардан, шулай ук сервис 

эшчәнлеге белән шөгыльләнүче эшкуарлардан килгән социаль инфраструктураны үстерү буенча 

инициативаларны хупларга тиеш, шул исәптән муниципаль заказ формалаштыру юлы белән, төрле 

механизмнарны да кертеп: максатчан программалар, төзелеш өчен җир бүлеп бирү, биналарны 

арендалау буенча ташламалар һ.б. муниципаль берәмлекләрнең социаль инфраструктурасын үстерү 

өлкәсендә шәхси-дәүләт партнерлыгы әлегә бизнес һәм җәмгыять тарафыннан актив ярдәм алмаган. 

2. Бюджеттан тыш чыганаклар хисабына гамҽлгҽ ашырыла торган социаль инфраструктура 

объектларын проектлау, төзү һҽм реконструкциялҽү буенча чаралар (инвестицион 

проектлар) исемлеге. 

Шәхси саклык, профсоюз һәм иҗтимагый оешмаларның халыкка мәдәни һәм көнкүреш 

хезмәте күрсәтүгә, хәйрия фондларына һәм иганәчелеккә юнәлтелгән акчалары инвестицияләрнең 

төп чыганагы булырга мөмкин. 

 

 

 

    3. Финанслау күлҽмен һҽм чыганакларын бҽялҽү 

 

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. 

 

Таблица №1 Программаның максатчан күрсҽткечлҽре 

 

№ 
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 “Водник” стадионын 

капиталь ремонтлау 

 

       

 

 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ 

Таблица  - Программа чаралары (бәяләү финанс ихтыяҗларын һәм финанслау чыганаклары)  

Чараның исеме 

Финанслау 

чыганаклар

ы 

Үтәлеш 

бәясе, мең 

сум. 

Чараларны тормышка ашыруга финанс 

ихтыяҗлары, мең сум. 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2035 

“Водник” стадионын 

капиталь ремонтлау 

Республика 

бюджеты 
       

 
        

 
        

 

                              4. Программа чараларының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү. 

 

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 өчен җәлеп итә. Бу очракта тәкъдим ителә торган 

программаны гамәлгә ашыру бюджет, коммерция, социаль нәтиҗәлелекнең төп 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, төзү һҽм 

реконструкциялҽү өлкҽсендҽ эшчҽнлекне норматив-хокукый һҽм мҽгълүмати яктан тҽэмин 

итүне камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр. 

 

2018-2035 елларга Куйбышев Затон штп социаль инфраструктураны комплекслы үстерү 

программасы гамәлдәге ресурсларны һәм территория потенциалын нәтиҗәле файдалану нигезендә 

җирлекнең төп социаль-икътисади максатларына ирешүгә юнәлдерелгән конкрет чаралар һәм алда 

билгеләнгән системалы билгеләр буенча төркемләнгән нәтиҗәләр рәвешендә тәкъдим ителде. 

Авыл җирлеге белән идарә итүгә халык иминлеге мәнфәгатьләре, икътисадый тотрыклылык 

һәм куркынычсызлык мәнфәгатьләре аша күчү аерым авылларның да, муниципаль берәмлекнең да 

социаль-икътисадый үсешен тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. 

Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерүнең уртача сроклы программасын эшләү һәм 

кабул итү социаль, финанс, инвестиция, икътисадый сәясәт өстенлекләрен ныгытырга, күп еллар 

дәвамында җыелган проблемаларны хәл итүнең тәртибен һәм вакытын билгеләргә мөмкинлек бирә. 

Ә программаны максатчан урнаштыру һәм аны тормышка ашыру өчен җирлек территориясендә 

«уен кагыйдәләрен» ныгытучы механизмнар җирлекнең идарә итү һәм эшкуарлык кадрларының 

эшлекле активлыгын сизелерлек арттырырга, аның территориясендә икътисадый һәм хуҗалык 

эшчәнлеген активлаштыру өчен кирәкле шартлар тудырырга мөмкинлек бирәчәк. 
     

 


