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2019 елныц 11 феврале № 182

2018 елда Питрэч муниципаль районыныц социаль-икътисадый 
усеш йомгаклары йэм 2019 елга бурычлар турында

Питрэч муниципаль районы башлыгы И. М. Кашаповныц «Питрэч муниципаль 
районыныц 2018 елда социаль-икътисади усеш нэтижрлэре Ьэм 2019 елга бурычлар 
турында» отчетын тыцлап фикер алышканнан соц, Питрэч муниципаль районы 
Советы хисап чорында районныц жцрле узидарэ органнары икътисадны Ьэм социаль 
елкэне тотрыклы устеругэ, тормышны тээмин итунец барлык системаларыныц 
тотрыклы эшчэнлегенэ, халыкныц лаеклы тормыш дэрэжрсен тээмин итугэ, 
миллэтара, конфессияара йэм гражданлык татулыгын ныгытуга, жцрле узидарэ усеше 
ечен шартлар булдыруга юнэлдерелгэн эзлекле эш башкаруын билгелэп утте.

Югарыда бэян ителгэннэрдэн чыгып, районныц алга таба нэтиж;эле социаль- 
икътисадый усеше, 2019 елга бурычларын уцышлы гамэлгэ ашыру максатыннан 
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Советы карар кабул итте:

1. Питрэч муниципаль районы башлыгы И. М. Кашаповныц «Питрэч 
муниципаль районыныц 2018 елдагы социаль-икътисадый усеше нэтиж;элэре Ьэм 2019 
елга бурычлары турында» гы отчетын игътибарга алырга.

2. Питрэч муниципаль районы Советы депутатларына «Питрэч муниципаль 
районыныц 2018 елда социаль-икътисадый усеше йомгаклары Ьэм 2019 елга 
бурычлары турында» гы район башлыгыныц хисабын уз округларындагы сайлаучылар 
игътибарына жцткерергэ.

3. Питрэч муниципаль районы башкарма комитетына тээмин итэргэ:
3.1. 2016-2021 елларга Ьэм 2030 елга кадэрге план чорына Татарстан 

Республикасы Питрэч муниципаль районыныц социаль-икътисадый усеш стратегиясен 
гамэлгэ ашыру буенча, беренче чираттагы чаралар планын 2019 елда утэуне (алга таба 
-  Стратегия);

3.2. 2019 елда Стратегия кысаларында теп макроикътисади курсэткечлэр 
нэтижэлэрен утэуне:

- тулай территориаль продуктка - 9906 млн. сум;
- тулай территориаль продукт алуда кече Ьэм урта бизнес елеше - 39 %;
- теп капиталга инвестициялэр кулэме - 10 млрд, сум;
- ж;ан башына 20 мец сум акча кереме;
- уртача айлык хезмэт хакы - 31 мец сум;



3.3. 2019 елда Стратегия кысаларында теп нэтижэлэрне гамэлгэ ашыру ечен:
3.3.1. планлаштыру йэм икътисадый усеш елкзсендз:
- районга инвестициялэр жэлеп иту;
- эшкуарларга булган бизнесны башлау йэм устерудэ жинелрэк булган шартлар 

тудыру;
- кече йэм урта эшмэкэрлек субъектларына арендага биру ечен муниципаль 

милек реестрын актуаль хэлдэ тоту;
- авылда авыл хужалыгы продукциясен эшкэрту йэм сату буенча кулланучылар 

кооперациясен (кимендэ 2 кооператив) тезу;
- бюджетка салым йэм салым булмаган керемнэрнец даими мониторингын 

тормышка ашыру, салым органнары белэн берлектэ салымнарны вакытында тулэуне 
оештыру буенча оператив чаралар куру;

- товарлар, эшлэр йэм хезмэтлэр сатып алуларныц нэтижэлелеген арттыру, 
коррупцияне йэм башка явыз ниятлэрдэн файдалануны булдырмау максатында, 
мондый сатып алуларныц ачыклыгын тээмин иту;

- бюджет учреждениелэре тарафыннан бюджет акчаларын экономияле 
файдалану буенча, бигрэк тэ энергия чыганаклары чыгымнарында эш альш бару;

- бюджет законнарын утэп, консолидациялэнгэн бюджетныц сыйфатлы 
утэлешен тээмин иту;

- муниципаль милектэге жир кишэрлеклэрен файдалануныц нэтижэлелеген, 
шулай ук муниципаль милекне йэм жир кишэрлеклэрен район мэнфэгатьлэрендэ 
арендага бирунец нэтижэлелеген арттыру;

3.3.2. авыл хужалыгы елкзсендз:
- игенчелек йэм терлекчелектэ алдынгы технологиялэр керту буенча чараларны 

дэвам иту;
- эре мегезле терлеклэрнец баш саны 3% ка усешкэ ирепгу;
- сет житештеруне 3% ка арттыру;
- бер сыердан савымны елына 5 мец килограммга житкеру;
- авыл хужалыгы предприятиелэренец матди базасын ныгыту, федераль йэм 

республика максатчан программаларында катнашу аша терлеклэрнец баш санын 
арттыру буенча чаралар куру;

- яца эш башлаган йэм усеп килуче крестьян-фермер хужалыкларына йэм шэхси 
ярдэмче хужалыкларга, гаилэ фермаларына ярдэм иту;

- фермер йэм шэхси ярдэмче хужалыклар жцтештергэн авыл хужалыгы 
продукциясен базарга этэру буенча чаралар комплексын гамэлгэ ашыру;

- чэчулек мэйданнарын саклау, сыйфатлы орлык материалы белэн тээмин иту, 
терле ашламалар керту йэм бертекле культураларныц уцдырышлылыгын гектардан 28 
центнер дан да ким булмаган уцыш алу буенча чаралар куру;

- районныц агросэнэгать комплексында житештерунец 3 проценттан да ким 
булмаган рентабельлегенэ ирепгу.

- 2019-2023 елларга Питрэч муниципаль районы территориясендэ агросэнэгать 
комплексын устеру буенча муниципаль программаны 2019 елныц 1 апреленэ кадэр 
эшлэу йэм кабул иту;

3.3.3. тезелеш йэм ТКХ елкзсендз:



- торак тезелеше, социаль-мэдэни елкэ объектлары, купфатирлы йортларны 
капиталь ремонтлау, газлаштыру, су белэн тээмин иту, электр белэн тээмин иту 
программаларын сыйфатлы тормышка ашыруны тээмин иту;

- юл катламнарын яхшырту, гамэлдэге юл челтэрен ремонтлау эшен дэвам иту;
- концессион киленгу буенча хезмэт курсэтуче компаниялэргэ барлык 

инженерлык челтэрлэрен тапшыруны тээмин иту;
- торак-коммуналь хезмэтлэр ечен тулэулэрне жыюньщ кимендэ 100 % ка 

ирешу;
3.3.4. мэгариф влкэсендэ:
- 3 яшьтэн влкэнрэк барлык мохтаж; балаларны мэктэпкэчэ белем биру 

учреждениелэрендэ урыннар белэн тээмин иту буенча эшне дэвам иту;
- укучыларныц, тэрбиялэнучелэрнец сэламэтлеген саклау олешендэ белем биру 

мохитен куркынычсыз йэм белем биру учреждениелэренэ федераль талэплэрне утэуне 
тээмин итэ торган шартлар тудыру;

- фэн кабинетларын лаборатория жийазлары белэн тээмин иту олешендэ 
мэгариф оешмаларыныц матди-техник базасын ныгыту буенча эшне кочэйту;

- укучыларныц дэрестэн тыш эшчэнлеген оештыру буенча эшне активлаштыру;
- белем алучы шэхеснец иж;ади потенциалын гамэлгэ ашыру очей балаларга 

естэмэ белем биру системасын устеру;
3.3.5. сэламэтлек саклау влкэсендэ:
- поликлиникада «Дустанэ поликлиника -  Татарстан стандарты» кебек заманча 

пациентка юнэлдерелгэн технологиялэр керту;
- халыкны канэгатьлэндерэ торган медицина хезмэтлэренец сыйфатын арттыру;
- район халкын диспансерлаштыру йэм бигрэк тэ авыруларныц югары 

куркынычы булган гражданнар категориясен профилактик карау эшен дэвам иту;
- сабыйлар йэм аналар улеме очракларына юл куймау;
- йерэк-кан тамырлары, онкология авыруларын иртэ ачыклау буенча чаралар 

комплексын уткэру йэм шуныц нэтиждсендэ элеге авырулардан улучелэр санын 
киметугэ ирешу;

- сэламэтлек саклау учреждениелэрен квалификацияле медицина кадрлары 
белэн тээмин иту буенча чаралар куру;

- 2019 елда прививка компаниясенэ 50% тан да ким булмаган кулэмдэ ирешу, 
халыкны гриппка каршы вакцинациялэу белэн колачлау;

- район халкын дару белэн тээмин итуне контрольгэ алу;
3.3.6. яшьлэр сэясэте, физик культура йэм спорт влкэсендэ:
- яшьлэр арасында эшче йенэрлэр буенча йенэри осталык конкурслары уткэру;
- физик культура белэн системалы шегыльлэнугэ кубрэк кешелэрне жэлеп иту, 

сэламэт яшэу рэвешен пропагандалау;
- булган спорт базасыннан нэтиж;эле файдалану, аныц максималь йеклэнешен 

тээмин иту;
- «Хезмэткэ йэм оборонага эзер» Бетенроссия физкультура-спорт комплексы 

нормаларын тапшыру буенча чаралар планын тулысынча утэуне тээмин иту;
3.3.7. мэдэният влкэсендэ:
- традицион халык йэм заманча мэдэниятне саклауны йэм устеруне тээмин итэу;



- ТАССР тезелунец 100 еллыгына багышланган чараларны эзлекле рэвештэ 
уткэру;

- мэдэниятне, музей эшен Ьэм киноны устеругэ юнэлдерелгэн конкурс л арда Ьэм 
ГРАНТларда актив катнашу;

3.3.8. дин, миллэтара Ьэм конфессияара менэсэбэтлэр елкэсендэ:
кучемсез милек объектларына дини оешмаларга милек хокукын 

рэсмилэштерудэ чаралар комплексын тормышка ашыру Ьэм ярдэм иту;
- дини оешмаларныц ижтимагый коммерцияле булмаган оешмалар ечен 

грантларда Ьэм конкурсларда катнашуы буенча эшне хэбэр иту Ьэм координациялэу;
- чаралар комплексын, миллэтара Ьэм конфессияара менэсэбэтлэр торышын 

мониторинглауны Ьэм бэялэуне уткэру;
- район территориясендэ рухи яцарышны торгызуда ярдэм иту.
4. Авыл жирлеклэре башлыкларына тэкъдим итэргэ:
- жирлек Советы утырышларында Питрэч муниципаль районы башлыгыныц 

отчеты буенча фикер алышу;
- район халкыныц эшлекле активлыгын арттыру Ьэм шэхси ярдэмче 

хужалыкларны устеру буенча эшне дэвам иту;
- шэхси ярдэмче хужалыкларда терлеклэрнец баш санын 2018 ел дэрэжэсенэ 

карата саклауны Ьэм 2% ка устеруне тээмин иту;
- шэхси ярдэмче хужалыкларны устеру Ьэм аларга ярдэм иту республика 

программаларында катнашу буенча халык белэн эшне кечэйту;
- 2018 елньщ 18 ноябрендэ районный авыл жирлеклэре территориясендэ 

уздырылган узара салым керту турында референдумда кабул ителгэн акчаларны 
вакытында жыюны Ьэм кабул ителгэн мэсьэлэлэрнец утэлешен тээмин иту;

- муниципаль районныц жирле узидарэ органнарына, хокук саклау органнарына 
хокук бозуларны профилактикалау, терроризмга каршы тору Ьэм жэмэгать тэртибен, 
гражданнарныц гомерен, сэламэтлеген Ьэм абруен ышанычлы яклауны тээмин итудэ, 
авыл жирлеклэре территориясендэ яшэуче мигрантларныц миллэтара Ьэм 
конфессияара татулыгын ныгытуда, социаль Ьэм мэдэни жайлашуда ярдэм курсэту;

- торак пунктларны, зиратларны тезеклэндеру, яшеллэндеру Ьэм чистарту, 
жирлек территориялэрендэ экологик куркынычсызлыкны тээмин иту буенча актив 
эшлэу.

5. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында (www.pravo.tatarstan.ru) Ьэм Питрэч муниципаль районыныц рэсми 
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Питрэч муниципаль районы 
Советыныц даими комиссиялэренэ йеклэргэ.

И. М. КашаповПитрэч муниципаль районы башлыгы ' /  <М.
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