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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                     КАРАР 

 

 от 13 » апрель 2018 г.                                                                                            № 07 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

Урманай авыл җирлегенең    2018 елдан алып 2028 аллар  

чорына  социаль инфраструктурасын Ҥстерҥ Комплекслы 

программасын раслау турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

федераль закон, Россия Федерациясе Хөкҥмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге карары нигезендә 

№1050 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Генераль 

планы белән Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 

башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең 2018 

елдан алып 2028 аллар чорына социаль инфраструктурасын Ҥстерҥ Комплекслы 

программанысын расларга. 

2. әлеге карар имза салынган көннән ҥз көченә керә, Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълҥмат рәсми порталында: http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча басылып 

чыгарга  һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълҥмат-телекоммуникация 

челтәрендә рәсми сайтында тҥбәндәге адрес буенча: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

урнаштырылырга тиеш. 

3. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥзем артыннан калдырам. 

 

 

Рәис:                                                                                       А. И. Закиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Azn.Urman@tatar.ru
http://aznakayevo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге башкарма комитеты 2018 елның 

13 апреле № 07 Карарына  кушымта 

 

 

ПРОГРАММА 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УРМАНАЙ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ 

ҤСТЕРҤ 2018-2028 ЕЛЛАРГА. 

 

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның 

Исеме 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлегенең 2018-2028 елларга комплекслы социаль инфраструктурасын 

ҥстерҥ программасы 

Программа эшләҥ 

өчен нигез 

- Россия Федерациясе Хөкҥмәтенең карары 

2015 елның 1 октябрендә №1050 «җирлекләр, шәһәр округларының 

социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программаларына 

таләпләрне раслау турында»; 

- Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы; 

- Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең генераль 

планы; 

- Россия Федерациясе Хөкҥмәтенең 2012 елның 7 маендагы кҥрсәтмәсе 

1999 елның 19 октябрендә № 1683-р «социаль инфраструктура 

объектларында РФ субъектларының норматив ихтыяҗларын билгеләҥ 

методикасы»; 

- СП 42.13330.2011 «шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен 

планлаштыру һәм төзҥ»; 

Программаның 

муниципаль 

заказчысы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлегенең башкарма комитеты (адресы: Татарстан Республикасы, 

Азнакай районы, Урманай авылы, Татарстан урамы, 15а йорт) 

Төп эшләҥчеләр 

программасы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлегенең башкарма комитеты (адресы: Татарстан Республикасы, 

Азнакай районы, Урманай авылы, Татарстан урамы, 15а йорт) 

Программаның 

Максаты 

Җирлекнең социаль инфраструктурасы объектларында билгеләнгән 

ихтыяҗларга туры китереп, җирлекнең социаль инфраструктурасын 

баланслы, перспективалы ҥстерҥне тәэмин итҥ. 

Программаның 

Бурычлары 

Халык тарафыннан җирлекнең социаль инфраструктурасы 

объектларының иминлеген, сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген тәэмин итҥ. 

Шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативы нигезендә җирлек халкы 

өчен социаль инфраструктура объектларына ҥтемлелекне тәэмин итҥ. 

Җирлекнең социаль инфраструктурасы объектларында билгеләнгән 

ихтыяҗларга туры китереп, җирлекнең социаль инфраструктурасын 

баланслы, перспективалы ҥстерҥне тәэмин итҥ.Җирлек халкының 

мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакҥләм спорт, 

мәдәният өлкәләрендә хезмәт белән тәэмин ителешенең исәп-хисап 

дәрәҗәсенә ирешҥне тәэмин итҥ. Гамәлдәге социаль инфраструктура 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген тәэмин итҥ. 



Халыкны социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин итҥнең 

максатчан 

кҥрсәткечләре 

(Индикаторлары)  

Социаль инфраструктура объектларына кирәкле ихтыяҗ 2027 елга 

халык саны проект нигезендә һәм Урманай авыл җирлеге халкына 

хезмәт кҥрсәтҥне оештыруда булган нигезләмәне исәпкә алып 

билгеләнгән. 

Халыкны социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин итҥ 

дәрәҗәсе-100% 

Халыкны социаль инфраструктура хезмәтләре белән тәэмин итҥ 

дәрәҗәсе – 100% 

Социаль инфраструктура объектларына транспорт ҥтемлелеге 

дәрәҗәсе – норматив. 

Нәтиҗәле куллану финанс чараларын төрле чыганаклардан финанслау – 

100% 

Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты һәм 

этаплары 

Программаны гамәлгә ашыру срогы-2018 елдан 2028 елга кадәр.   

Программаны гамәлгә ашыру этаплары:  

беренче этап-2018 елдан 2022 елга кадәр-бюджет акчаларына проект 

документларын эшләҥ; 

икенче этап - 2022 елдан 2028 елга кадәр – максатчан республика 

программалары буенча чараларны гамәлгә ашыру. 

Программаны 

финанслау 

кҥләмнәре һәм 

чыганаклары 

Барлыгы, программаны гамәлгә ашыру вакыты өчен, мең сум.: 

1179,0 шул исәптән: 

1.Җирле бюджет акчалары (ел башына финанс чаралары калдыклары, 

өстәмә керемнәр) – 238 мең сум. 

2.Республика бюджеты акчасы - 600 мең сум 

3. Ҥзара салым акчасы-341 мең сум; 

Программаның 

Исеме 

Җирлек халкының яшәҥ шартларын яхшырту һәм булдыру, халыкның 

демографик ҥсеше. 

Программа эшләҥ 

өчен нигез 

Программаның ҥтәлешен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Урманай авыл җирлеге башкарма комитеты контрольдә тота. 

 

 

 

1. Социаль инфраструктураның хәзерге халәтенә Характеристика. 

 

1.1. Җирлекнең социаль – икътисадый хәле тасвирламасы, җирлек территориясендә шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турында мәгълҥматлар.  

Урманай авыл җирлеге составына ике торак пункт керә – Урманай авылы административ 

ҥзәк һәм Беренче Май п. рядовой торак пункты.  Урманай авыл җирлегенең гомуми мәйданы-

9806 га, шул исәптән торак пунктларның мәйданы 267,3 га, шулардан: Урманай авылы-169,7 га, 

Беренче Май Бистәсе-97,6 га.  

Тҥбәндәге тискәре тенденцияләр ачыкланды: югары квалификацияле кадрлар җитәрлек 

тҥгел, тҥләҥ дәрәҗәсе югары булган районнарга яшь кадрларның китҥе һәм эшне тәэмин итҥ. 

Торак пункт төзелеше, нигездә, бер катлы йортлар — 257 йорт тәкъдим ителгән. Урманай 

авыл җирлегендә 3 кҥп фатирлы йорт төзелде. Авыл халкының саны халык миграциясе һәм 

ҥлҥчеләр саны хисабына кимҥгә тенденция бар. 2017 елда авылда туучылар саны 2010 ел 

дәрәҗәсенә карата 37,5% ка кимегән,ләкин ҥлҥчеләр саны югары кала. Урманай авыл 

җирлегенең генераль планында бастырылган фаразларга карамастан, Урманай авыл җирлегендә 

халык саны 7 ел эчендә 119 кешегә кимегән һәм 2018 елның 1 гыйнварына 774 кеше тәшкил 

иткән. 

Урманай авыл җирлеге территориясендә АПК предприятиеләре һәм учреждениеләре 

(ҖЧҖ, КХФ), Урманай урта гомуми белем бирҥ мәктәбе, Урманай урта гомуми белем бирҥ 

мәктәбе, Урманай авылы китапханәсе, Урманай авылы мәдәният йорты һәм Беренче Май авылы 

китапханәсе, Урманай һәм 1 май көннәрендә ФАПлар, сәҥдә предприятиеләре (сәҥдә нокталары) 

урнашкан. 



Мәгариф һәм тәрбия системасы тҥбәндәге объектлар белән тәкъдим ителгән: 

 Урманай урта гомуми белем бирҥ мәктәбе, 100 урын сыйдырышлы норматив һәм 45 

укучы фактта.  

 Балалар бакчасы балалар бакчасы 20 урынга исәпләнгән һәм 20 урынга исәпләнгән 

норматив мәктәп бинасында урнашкан.  

 Беренче Май авылы» Кояшкай " балалар бакчасы   20 урынга исәпләнгән балалар саны -10 

кеше.  

 Территориядә мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен уен мәйданчыклары урнашкан. 

 Урманай авылында һәм Беренче Май бистәсендә халыкка фельдшер–акушерлык 

пунктлары медицина ярдәме кҥрсәтә. Фельдшер – акушерлык пункты структурасында 

тҥбәндәге кабинетлар бар: көтҥ, фельдшер, акушерлык, процедура бҥлмәләре. 

Авыл җирлеге территориясендә тҥбәндәге мәдәният учреждениеләре эшли: 

 Урманай авылы мәдәният йорты.  

 Беренче Май авылы клубы.  

 Урманай авылы китапханәсе.  

Авыл җирлегенә сәҥдә – көнкҥреш һәм административ хезмәт кҥрсәтҥ системасы 

тҥбәндәге объектлар белән тәкъдим ителгән: 

 авыл җирлеге башкарма комитеты; 

 почта бҥлекчәсе  ; 

 көндәлек товарлар кибетләре, 6 берәмлек кҥләмендә.  

Авыл җирлеге территориясендә 5 эре авыл хуҗалыгы предприятиесе-«АЗНАКАЙ» АФ 

ҖЧҖ, шулай ук и. С. Гарәфиев крестьян–фермер хуҗалыклары, ҥсемлекчелек, терлекчелек 

эшчәнлек алып бара. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларның ҥсеше кҥздә тотыла, бу икътисади актив 

халыкның мәшгульлеген тәэмин итә. Шәһәр төзелеше эшчәнлеге гамәлдәге торак пунктлар һәм 

функциональ зоналар чикләрендә башкарылачак. 

Урманай авыл җирлегендә торак төзелеше алып барыла (кҥпчелек өлешендә — торак 

мәйданын арттыру максатында булган йортларга янкорма ясау). Якындагы елларда икътисади 

кризиска һәм халыкның торак төзелешенә акчалары булмауга бәйле рәвештә торак төзелеше 

кҥләмен киметҥ фаразлана. 

Су белән тәэмин итҥ системасы белән җирлек халкының 100% ҥзәкләштерелгән су белән 

тәэмин итҥ хисабына тәэмин ителгән. 

Торак йортларны газлаштыруда: Урманай авылы - 100%, Беренче Май Бистәсе-100%, ике 

торак пункт та электр белән тәэмин ителгән. 

Кҥрсәтелгән учреждениеләрнең сыйдырышлылыгы нормативтан ким булмаска тиеш, 

әмма җирле ҥзидарә органнары тарафыннан җайга салынырга мөмкин. Социаль инфраструктура 

белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе социаль нормативлар буенча бәяләнде, алар сыйфатында СНиП 

2.07.01-89 * «шәһәр төзелеше. Авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзҥ», 

«Социаль нормативлар һәм нормалар турында» 1996 елның 3 июлендәге 1063-р номерлы 

РФ Хөкҥмәте боерыгы (изм. һәм 2001 елның 14 июлендәге өстәмә). Әлеге нормативлар халыкны 

дәҥләт белән тәэмин итҥ шартлары өчен стандарт хезмәтләр җыелмасы белән эшләнде, алар 

куллануның минималь дәрәҗәсенә юнәлдерелгән, ягъни фактта яшәҥ минималь стандарты 

характеристикасы булып тора, һәм муниципаль хакимиятләр йөзендә дәҥләт тарафыннан 

гарантияләнергә тиеш. 

 

1.2. Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразлана торган ихтыяҗ. 

Җирлек территориясендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ тудыра торган 

факторларны анализлау демографик ситуациягә анализ ясауны ҥз эченә ала. Демографик 

фаразларга, кагыйдә буларак, территориаль планлаштыру һәм социаль – икътисадый ҥсеш 

планнары таяна. Җирлекнең демографик фаразының максаты-аның санын киләчәктә исәп-хисап 

срокларына туры килә торган бәяләҥ. Моннан башка торак төзелеше ҥсеше перспективалары һәм 

социаль инфраструктура нәтиҗәсе буларак билгеләнә алмый.  

Гомумроссия һәм гомумергиональ демографик тенденцияләрдән аермалы буларак, 

җирлек халкы саны акрын, әмма соңгы биш елда кими бара. Халык саны кимҥ миграция һәм 

халыкның табигый кимҥ хисабына килеп чыга.  

Демографик һәм миграция сәясәтенең максаты булып, гамәлдәге генераль план нигезендә, 

халыкның табигый кимҥ темпларының кимҥе, туучылар санының артуы һәм көтелҥче гомер 

озынлыгы, халык санын стабильләштерҥ, Миграцион агымнарның артуы торырга тиеш. 



Торак төзелешенең төп максаты һәм бурычы-халыкның тормыш дәрәҗәсе буенча 

халыкның реаль торак белән тәэмин ителеше арту.  

Җирлекнең гамәлдәге генераль планы нигезендә, килеп туган төзелеш барышында 

тыгызлыкны саклау тәкъдим ителә, яңа территорияләр перспективалы торак төзелеше өчен 

карала. 2028 ел ахырына бер кешегә 18 кв. метр туры килә торган гомуми торак мәйданын 

җиткерҥ кҥздә тотыла. 

Торак төзелешенең төп кҥләмен шәхси инвестицияләр хисабына тормышка ашыру 

планлаштырыла. Җирле бюджет акчалары алга таба аларны базар принципларында сату өчен 

җир кишәрлекләрен формалаштыруга юнәлдереләчәк. 

 

1.3. Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һәм эшләҥ өчен кирәкле норматив-хокукый 

базаны бәяләҥ. 

Гражданнарны медицина ярдәме, мәгариф, социаль яклау белән тәэмин итҥ буенча 

мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салу нигезләре Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

Конституциясендә беркетелгән. 

«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә җирле ҥзидарә органнары вәкаләтләренә тҥбәндәге мәсьәләләр керә:: 

- җирлек халкын ял иттерҥне оештыру һәм мәдәният оешмалары хезмәте белән тәэмин итҥ 

өчен шартлар тудыру; 

- җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм массакҥләм спорт ҥсеше 

өчен шартлар тәэмин итҥ, җирлекнең рәсми физкультура–сәламәтләндерҥ һәм спорт чараларын 

ҥткәрҥне оештыру; 

- җирлек халкын элемтә, җәмәгать туклануы, сәҥдә һәм көнкҥреш хезмәте кҥрсәтҥ белән 

тәэмин итҥ өчен шартлар тудыру; 

- җирлектә балалар һәм яшьләр белән эшләҥ чараларын оештыру һәм тормышка ашыру. 

Хәзерге вакытта социаль инфраструктура өлкәсендә физик культура һәм спорт, мәгариф, 

мәдәният, сәламәтлек саклау өлкәсендә иҗтимагый мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуны 

билгели торган профильле федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары эшләп килә.  

Мондый кануннарга карый: 

Федераль закон № 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Россия Федерациясендә мәгариф турында»; 

"Мәгариф турында «2013 елның 22 июлендәге 68 – ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законы»; 

"Мәдәният турында Россия Федерациясе законнары нигезләре «1992 елның 9 

октябрендәге 3612-1 номерлы Федераль закон»; 

«Мәдәният турында»1998 елның 3 июлендәге 1705 номерлы Татарстан Республикасы 

законы. 

"Россия Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында «2011 

елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

«Татарстан Республикасы гражданнары сәламәтлеге өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга 

салу турында»2012 елның 22 декабрендәге 87-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

- "Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программаларына таләпләрне раслау турында «2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкҥмәте карары»; 

  - Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы; 

  - Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлегенең генераль планы; 

- «Россия Федерациясе субъектларының социаль инфраструктура объектларында 

норматив ихтыяҗларын билгеләҥ методикасы " 1999 елның 19 октябрендәге 1683-р номерлы 

Россия Федерациясе хөкҥмәте кҥрсәтмәләре»; 

- СП 42.13330.2011 «шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм 

төзҥ»темасына тҥгәрәк өстәл узды. 

Социаль өлкәне ҥстерҥ аңа инвестицияләр кертҥдән башка мөмкин тҥгел. Россия 

законнары һәм законнары хокукый актлары 

 

инвестицион эшчәнлекнең уңай режимын булдыруга, шул исәптән социаль өлкәдә дә 

юнәлдерелгән. 



Россия Федерациясе Граждан кодексы Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Муниципаль берәмлекләр катнашында гражданнар законнары белән җайга салына торган 

мөнәсәбәтләрдә алар мондый мөнәсәбәтләрдә гражданнар һәм юридик затлар белән тигез 

башлангычларда катнаша дип кҥздә тота. 

Региональ һәм җирле дәрәҗәдә социаль инфраструктураны ҥстерҥ һәм эшләҥ өчен уңайлы 

шартлар тудыру максатларында. Территориаль планлаштыру документлары, шәһәр төзелешен 

зоналаштыру документлары һәм шәһәр төзелешен проектлау нормативлары аеруча зур роль 

уйный. 

Җирлектә социаль инфраструктура объектларын төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чаралар, 

җирлекнең җирле әһәмияттәге объектларын урнаштыру өчен планлаштырылган төрләр, билгеләҥ 

һәм атамалар турындагы мәгълҥматларны да кертеп, җирлекнең генераль планы, шәһәр 

төзелешен зоналаштыру документлары белән раслана. 

Шулай итеп, социаль инфраструктураны ҥстерҥ һәм эшләтҥ мәсьәләләрен җайга салу 

федераль, республика һәм җирле дәрәҗәләрдә иҗтимагый мөнәсәбәтләрнең төрле өлкәләрендә 

кабул ителгән норматив хокукый актлар системасы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын 

эшләҥ авыл җирлеге территориясендә урнашкан социаль объектларны төзҥгә һәм төзекләндерҥгә 

мохтаҗлар исемлеген раслау, шулай ук әлеге эшләрне өстәмә кертемнәр хисабына финанслау 

кҥләмен һәм тәртибен билгеләҥ өчен кирәк. 

 

2.Социаль өлкә тармакларын ҥстерҥ 

 

Икътисади ҥсеш шартлары ҥзгәргән халык саны динамикасының фараз кҥрсәткечләре 

белән бәйле рәвештә, социаль инфраструктурада ҥзгәрешләр карала. 

2018 елга һәм 2028 елга кадәрге чорга авыл җирлеге ҥсешенең тҥбәндәге социаль 

инфраструктурасының өстенлекләре билгеләнгән: 

-авыл халкының тормыш дәрәҗәсен кҥтәрҥ, шул исәптән социаль инфраструктураны 

ҥстерҥ нигезендә дә; 

- халыкка уңайлы киң катлам медицина ярдәме кҥрсәтҥ һәм медицина хезмәтләре 

сыйфатын кҥтәрҥ нигезендә халыкның сәламәтлеге торышын яхшырту; 

- җирлектә торак өлкәсен ҥстерҥ; 

- җирлектә ҥсеп килҥче буынның гармонияле ҥсеше өчен шартлар тудыру; 

- мәдәни мирасны саклау. 

 

3. Проектлау, төзелеш һәм чаралар исемлеге социаль инфраструктура объектларын 

реконструкцияләҥ Урманай авыл җирлеге 

 

1. Янгын депосын ремонтлау-161 мең сум;  

2. Урманай мәдәният йорты тҥбәсен ремонтлау-600 мең сум; 

3. Авыл җирлегендә яшәҥчеләрнең ял итҥ өчен кече архитектура формаларын сатып 

алу һәм урнаштыру 70 мең сум кҥләмендә тотылган; 

4. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар хөрмәтенә монументаль сәнгать 

объектларын капиталь ремонтлау -278 мең сум; 

5. Беренче Май бистәсендә балалар мәйданчыгы сатып алу һәм урнаштыру -70 мең сум; 

 

4. Максатчан Индикаторлары программалары һәм нәтиҗәлелеген бәяләҥ 

программаларны гамәлгә ашыру 

 

Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктура системасын 2018-2028 елларга 

комплекслы ҥстерҥ Программасын эшләҥ юнәлешләрен билгеләҥче төп факторлар булып 

җирлекнең халык саны арту, торак базары ҥсеше, хезмәт кҥрсәтҥ өлкәләре тора. 

Программаны тормышка ашыру Урманай авыл җирлегенең тотрыклы ҥсеше өчен шартлар 

тудырырга тиеш. Инвестиция проектларын гамәлгә ашыру һәр кешенең сәләтлелеген ҥстерҥ өчен 

социаль шартлар нигезләренә нигез сала, алар социаль хезмәтләрнең (мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният һәм социаль тәэмин итҥ) сыйфатын кҥтәрҥ һәм һәркем өчен мөмкин булу 

мөмкинлеге хисабына тәэмин ителәчәк. Җирлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы 



ҥстерҥ программасы чараларын тормышка ашыруның төп максатчан индикаторлары булып 

торалар: 

-авыл җирлеге халкының гомер озынлыгының артуы; 

- туучылар саны кҥрсәткечен арттыру; 

- эшсезлек дәрәҗәсен киметҥ; 

-мәктәпкәчә яшьтәге 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балаларның өлешен арттыру; 

- халыкның сәламәтлек саклау объектлары белән тәэмин ителеш дәрәҗәсен арттыру; - 

норматив кҥрсәткечләр нигезендә мәдәният объектлары белән тәэмин ителгән халык өлешен 

арттыру; 

-норматив кҥрсәткечләр нигезендә спорт объектлары белән тәэмин ителгән халык өлешен 

арттыру; 

- даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнҥче халык санын арттыру. 

Программага кертелгән оештыру чаралары һәм инвестиция проектларын ҥтәҥ, аларны 

җирле администрация ягыннан гамәлгә ашыруның һәм ярдәмнең нәтиҗәле механизмнарын 

эшләҥ шартларында, муниципаль берәмлекнең социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программасының максатчан кҥрсәткечләренә исәп-хисап чорына ирешергә мөмкинлек бирәчәк. 

 

5. Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, 

реконструкцияләҥ чараларын финанслау кҥләмнәрен һәм чыганакларын бәяләҥ 

1 табл 
 

№ 
Исем 

 

объектны финанслау 

кҥләме  

 

Чыганаклар 

 

Программа 

 

Мәдәни ял өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

1 Урманай мәдәният 

йорты түбәсен 

ремонтлау 

600,0 мең сум 100% республика бюджеты  

2 Авыл җирлегендә 

яшәүчеләрнең ял итү 

өчен кече 

архитектура 

формаларын сатып 

алу һәм урнаштыру; 

70,0 мең сум авыл җирлеге бюджеты   
 

3 Бөек Ватан 

сугышында һәлак 

булганнар хөрмәтенә 

монументаль сәнгать 

объектларын 

капиталь ремонтлау; 

278,0 мең сум -авыл җирлеге 

гражданнарының ҥзара 

салым акчасы 

 -авыл җирлеге бюджеты   

 

Мәктәпкәчә белем бирҥ өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

1 Беренче Май п 

балалар 

мәйданчыгы сатып 

алу һәм урнаштыру 

70,0 мең сум авыл җирлеге бюджеты   
 

Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

1 Янгын сҥндерҥ 

депосын 

ремонтлау; 

161 мең сум авыл җирлеге 

гражданнарының ҥзара 

салым акчасы 

 

 

 

 



6. Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча 

чараларның нәтиҗәлелеген бәяләҥ 

Урманай авыл җирлеге 

 

6.1. Мәдәни ял өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, 

реконструкцияләҥ буенча чараның нәтиҗәлелеген бәяләҥ. 

 

Халыкның барлык төркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын ҥтәҥ максатларында 

программа каралган:  

- Урманай мәдәният йорты тҥбәсен ремонтлау;  

-Авыл җирлегендә яшәҥчеләрнең ял итҥ өчен кече архитектура формаларын сатып алу 

һәм урнаштыру; 

- Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар хөрмәтенә монументаль сәнгать объектларын 

капиталь ремонтлау;  

Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын мәдәни ял өлкәсендә комплекслы 

ҥстерҥ программасының йомгаклау кҥрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры килә. 

 

6.2 мәктәпкәчә белем бирҥ өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау, 

төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараның нәтиҗәлелеген бәяләҥ. 

 

Халыкның барлык төркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын ҥтәҥ максатларында 

программа тарафыннан балалар өчен ял итҥ мәйданчыкларын төзекләндерҥ каралган. 

Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программасының мәктәпкәчә белем бирҥ өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын 

проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча йомгаклау кҥрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры 

килә. 

 

6.3 янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау, 

төзҥ, реконструкцияләҥ буенча чараның нәтиҗәлелеген бәяләҥ. 

 

Халыкның барлык төркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын ҥтәҥ максатларында 

программа белән Урманай урта мәктәбе территориясендә урнашкан янгын депосын ремонтлау 

каралган. 

Урманай авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программасының янгын куркынычсызлыгы объектларын төзҥ буенча йомгаклау кҥрсәткечләре 

фаразланган ихтыяҗга туры килә. 

 

7.Программага кертелгән чараларның (инвестицион проектларның) нәтиҗәлелеген бәяләҥ. 

 

Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча 

чараларның (инвестицион проектларның) нәтиҗәлелеген бәяләҥ, социаль – икътисадый 

нәтиҗәлелеккә бәя бирҥне, җирлекнең шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларына, 

программаның максатларына һәм бурычларына туры килҥен ҥз эченә алган дҥрт юнәлеш буенча 

ҥткәрҥ планлаштырыла. 

Социаль – икътисадый нәтиҗәлелеккә чаралар (инвестиция проектлары) 

нәтиҗәлелеген бәяләҥ социаль инфраструктураны ҥстерҥнең экстенсив юллары булмау булачак. 

Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакҥләм спорт һәм мәдәният объектларын 

проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ мондый объектларда ихтыяҗларга туры китереп программ, 

эзлекле методлар белән генә. 

Җирлекнең шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларына туры килҥ буенча 

чараларның (инвестиция проектлары) нәтиҗәлелеген бәяләҥ объектлар белән, шул исәптән 

мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакҥләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә 

социаль инфраструктура белән тәэмин ителешнең 100% норматив тәэмин ителеше булып 

торачак. 

Программа максатлары буенча чараларның (инвестицион проектларның) 

нәтиҗәлелеген бәяләҥ тулы кыйммәтле – 100% - мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура 



һәм массакҥләм спорт һәм авыл җирлеге мәдәният өлкәләрендә социаль инфраструктура 

объектларының мондый объектлардагы ихтыяҗларга туры китереп эшләве көтелә. 

Чаралар (инвестицион проектлар) нәтиҗәлелеге программасы бурычларына тҥбән 

кҥрсәткечләр бәяләнәчәк: 

- авыл җирлегенең мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакҥләм 

спорт һәм мәдәният өлкәләрендә халык тарафыннан социаль инфраструктура объектларының 

куркынычсызлыгы, сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге; 

- җирлек халкының шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларына туры 

китереп, мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакҥләм спорт һәм мәдәният 

өлкәләрендә хезмәт кҥрсәтҥ белән тәэмин ителеше һәм һәркем файдалана алырлык. 

 

8.Социаль инфраструктура ҥсешен норматив – хокукый һәм мәгълҥмати тәэмин 

итҥне камилләштерҥ буенча тәкъдимнәр. 

 

Җирлекнең социаль инфраструктурасы ҥсешен норматив-хокукый тәэмин итҥне 

камилләштерҥ буенча тәкъдимнәр буларак программаның максатчан кҥрсәткечләренә ирешҥ 

максатларында өч нижеследующих нигезләмә формалаштырылды. 

1Авыл җирлегенең генераль планына ҥзгәрешләр кертҥ зарурлыгы туганда, социаль 

инфраструктура объектларын төзҥ яки реконструкцияләҥ буенча тәкъдимнәр өлешендә тиешле 

ҥзгәрешләр программага кертелергә тиеш. 

2. Шәһәр төзелешен проектлау нормативларына, социаль инфраструктура объектларының 

тәэмин ителеше һәм һәркем өчен мөмкин булуы өлешендә ҥзгәрешләр кертҥ зарурлыгы туганда, 

тиешле ҥзгәрешләр программага кертелергә тиеш. 

3. Социаль инфраструктура объектларын төзҥ планлаштырылган берәмлек чикләрендә 

территорияне планлаштыру проектын алдан эшләҥ юлы белән генә башкарылырга тиеш, анда 

төзелеш алып бару кҥздә тотыла. 

Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ өлкәсендә 

эшчәнлекне мәгълҥмати тәэмин итҥне ҥстерҥ, беренче чиратта, гражданнарны һәм оешмаларны 

ышанычлы, актуаль, юридик яктан әһәмиятле мәгълҥмат белән тәэмин итҥ, социаль проектларны 

гамәлгә ашыру буенча инвестиция эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны 

электрон рәвештә алу мөмкинлеген гамәлгә ашыру белән бәйле, шәһәр төзелеше документларын 

эшләҥ һәм объектны файдалануга тапшыруга кадәр җир кишәрлеге бирҥ. 

Моннан тыш, төзелеш өлкәсендә муниципаль хезмәтләр кҥрсәтҥ процессларын 

автоматлаштыру төзелештә инвестицион циклның чын вакытын җир кишәрлеге бирҥдән 

объектны файдалануга кадәр киметергә мөмкинлек бирәчәк 


