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"Программаны раслау турында 

комплекслы үсеш 

социаль инфраструктура 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге 

Муниципаль районнар Баулы муниципаль районы 

Татарстан Республикасының 2018-2035 елга» 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 1 

октябрендәге Карары нигезендә «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы Удмурт Ташлы авыл җирлеге Генераль планы, Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлеге башкарма комитеты» 

җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларына таләпләрне раслау турында " No1050 номерлы 

Татарстан Республикасы Законы 

О С Т А Н Н Л МИН Ю: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2018-2035 елларга 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл 

җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын 

раслау турында" 2008 ел, 28 декабрь, 907 нче карары 

2. Әлеге карарны җирлекнең рәсми сайтында һәм Баулы муниципаль районының 

рәсми сайтында " Интернет «челтәрендә бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

                                                                                                               Н.С.Дегтярев                                                      



 

Расланган 

җитәкче карары белән 

Башкарма комитет җитәкчесе 

Удмурт Ташлы авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УДМУРТ ТАШЛЫ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

2018-2035 елларга. 

 

Программа паспорты 

 

2017-2035 елларга Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл 

җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы исеме. 

Программаны эшләү өчен нигезләү- «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон» 

- Удмурт Ташлы авыл җирлегенең генераль планы 

- Удмурт Ташлы авыл җирлегенең генераль планын раслау турында " 2013 елның 18 

апрелендәге 48 номерлы карар 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы» 

Программаның заказ бирүчесе исеме, аның урыны Удмурт Ташлы авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

423839 ТР, Баулы районы, Алексеевск авылы, Совет урамы, 51д йорты 

Программаны эшләүче исеме, аның урыны Удмурт Ташлы авыл җирлеге башкарма комитеты 

Адрес: 423839, ТР, Баулы районы, Алексеевск авылы, Совет урамы, 51д 

 

Программаның максаты-социаль-көнкүреш ихтыяҗлары нигезендә инфраструктура һәм 

объектларның социаль системаларын үстерүне тәэмин итү, халыкның уңайлы яшәү шартларын 

күтәрү һәм әлеге инфраструктураны үстерүнең төгәл балансланган перспективаларын билгеләү. 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлегенең социаль-

икътисадый үсешен яхшырту. 

Программаның бурычлары-Удмурт Ташлы авыл җирлеге халкын социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин итү дәрәҗәсен күтәрү; 

Удмурт Ташлы авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы объектлары-Удмурт Ташлы авыл 

җирлегенең социаль инфраструктурасы объектларында халыкның куркынычсызлыгы, сыйфаты 

һәм нәтиҗәлелеге - балансланган, Удмурт Ташлы авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы 

объектлары таләпләре нигезендә үсеш алган - 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 максатчан күрсәткечләре 

(Индикаторлары) социаль инфраструктура объектларын төзү күләмнәрен арттыру. 

Алексеевск авылында спорт мәйданчыгы төзелеше социаль инфраструктура объектларын 

проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча планлаштырылган чараларны (инвестицион 

проектларны) эреләндерелгән тасвирлау.750 кв. м мәйданлы Ташлы. 

Уд. авылында су челтәрләрен капиталь ремонтлау.Ташлы 

Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары программаны гамәлгә ашыру срогы – 

2018-2035 еллар. 

I этап-2018 елдан 2027 елга кадәр. 

II этап-2027 елдан 2035 елга кадәр. 

Программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары - Татарстан Республикасы бюджеты. 



Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре. Удмурт Ташлы авыл җирлеге 

халкының социаль инфраструктурасы объектлары белән тәэмин ителеш перспектив санны 

исәпләп чыгару нигезендә. Социаль инфраструктура хезмәтләренә халык ихтыяҗын 

канәгатьләндерү. 

 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл җирлегенең 

социаль инфраструктурасы торышы 

 

1.1 җирлекнең социаль-икътисадый хәле тасвирламасы. 

 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Удмурт Ташлы авыл җирлеге үз эченә 

Алексеевск, Удмурт Ташлы, Богатый Ключ авылларын ала.. 

Административ үзәге-Алексеевск авылы. 

Удмурт Ташлы авыл җирлегендә 909 кеше яши. 

Удмурт Ташлы авыл җирлегенең административ үзәгеннән район үзәгенә кадәр ераклык 28 км 

тәшкил итә. 

Муниципаль берәмлек җирләренең гомуми мәйданы-92,4 га. 

 

1.2.Социаль инфраструктура объектларының техник-икътисадый параметрлары. 

 

Авыл җирлегендә түбәндәге учреждениеләр һәм оешмалар урнашкан: 

 

1. Мәгариф учреждениеләре: Алексеевск төп гомуми белем бирү мәктәбе укучылары саны-42 

кеше; 

2. ФАП-2; 

3. Мәдәни - ял итү тибындагы учреждениеләр: китапханә - 2, МӘДӘНИЯТ йорты - 2 300 

урынга исәпләнгән; 

4. Почта элемтәсе бүлекләре-1. 

5. Кибетләр-6. 

 

 

 

 

1.3.Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразлана торган ихтыяҗ. 

 

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

инфраструктура-эшчәнлекнең шәхси ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән объектлар 

җыелмасы, халыкның тормыш-көнкүрешен һәм интеллектуаль үсешен тәэмин итүгә 

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

мәдәният, туризм һәм социаль өлкә тармаклары җыелмасы иҗтимагый җитештерүне үстерүдә 

тагын да зуррак 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. 

 

Үлчәү берәмлеге күрсәткечләре фаразланган факттагы үлчәү берәмлеге 

1-6 яшьлек балалар саны 26 30 

Балалар бакчасына 20 25 кеше йөри 

Шт 2 балалар бакчасында төркемнәр саны 

7-17 яшьлек балалар саны 203 225 кеше 

Өстәмә белем алу 5 яшьтән 18 яшькә кадәрге балаларны 0% ка каплау 

 

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. 

 

Үлчәү берәмлеге күрсәткечләре фактик фаразланган 

фельдшер-акушерлык пунктлары кеше / смена 30 50 

 

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. 

 

Үлчәү берәмлеге күрсәткечләре фактик фаразланган 

Җитешлек: 

учреждениеләрнең һәркем өчен мөмкин булган китапханәләре 2 

2 нче учреждениенең мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләр тарафыннан оештырылган. 

Социомәдәни чараларга йөрүләр саны 8200 9500 

Шт 0 2 спорт корылмалары саны 

Физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче гражданнар өлеше 20 50 % 

 

1.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм эшләү өчен кирәкле норматив-хокукый 

базаны бәяләү. 

Авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы түбәндәге 

хокукый актлар нигезендә һәм исәпкә алып эшләнгән: 

- Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау турында " 2015 

елның 1 октябрендәге 1050 номерлы карары»; 

-Чистай муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына 

социаль-икътисадый үсеш стратегиясе; 

- 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Баулы муниципаль районының социаль-

икътисадый үсеш стратегиясе 

- Авыл җирлегенең генераль планы; 

- Авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре; 

- Авыл җирлегенең коммуналь инфраструктурасы системаларын үстерүнең комплекслы 

программасы. 
 


