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ПАСПОРТ 

2019-2021 елларга Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлеге территориясендә 

җирләрне файдалану һәм саклау буенча муниципаль программа 

 

2019-2021 елларга Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлеге территориясендә 

җирләрне куллану һәм саклау буенча муниципаль программа исеме 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Җир кодексы 

программасын эшләү өчен нигез 

Программаның заказчылары Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

Программаның төп эшләүчеләре Спас муниципаль районы Красносельский авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

Программаны Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлеге башкарма комитеты 

башкарачак 

Программаның максатлары һәм бурычлары булып пычрану, чыганактан файдалану, деградация, 

порчи, җирләрне һәм туфракны юкка чыгару, җиргә һәм туфракка башка тискәре йогынтыны 

булдырмау һәм юкка чыгару, шулай ук җирләрдән рациональ файдалануны тәэмин итү, шул 

исәптән авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдә туфракның уңдырышлылыгын торгызу һәм 

җирләрне яхшырту тора. 

Программаның Бурычлары: 

- җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендәге эшчәнлекне оптимальләштерү;  

- җирләрне куллану һәм саклауның нәтиҗәлелеген арттыру; 

- җирләрдән рациональ файдалануны һәм саклауны оештыруны тәэмин итү;  

- яшел үсентеләрне саклау һәм торгызу, 

- җир инвентаризациясен үткәрү 

2019-2021 ел программасын тормышка ашыру срогы 

Финанслау күләме һәм чыганаклары программаны финанслау күләме-36,0 мең сум.,  

шул исәптән 

2018 елда - җирле бюджет акчалары исәбеннән – 12,0 мең сум. 

2019 елда - җирле бюджет акчалары исәбеннән – 12,0 мең сум. 

2020 елда - җирле бюджет акчалары исәбеннән-12,0 мең сум. 



Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре һәм җирдән файдалануны тәртипкә 

салу, җирләрне нәтиҗәле файдалану һәм саклау, бозылган җирләрне торгызу һәм халыкның 

экологик куркынычсызлыгын күтәрү һәм аның тормыш сыйфатын күтәрү 

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тотуны оештыру Спас муниципаль районы 

Краснослободский авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан тормышка ашырыла.  

1. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру өлкәсендә агымдагы халәт характеристикасы һәм төп 

проблемалар 

Җир-барлык калган табигый объектлар: хайваннар, урманнар, үсемлекләр дөньясы, су, файдалы 

казылмалар һәм җир асты байлыкларының башка кыйммәтләре белән бәйле әйләнә-тирә 

мохитнең мөһим өлеше. Җирне кулланмыйча һәм сакламыйча башка табигый ресурслардан 

файдалану мөмкин түгел. Җиргә карата хуҗасызлык шунда ук сала яки якын киләчәктә әйләнә - 

тирә мохиткә зыян сала, җирнең өске катламын-туфракны җимерүгә, аның химик һәм радиоактив 

пычрануына гына түгел, бөтен табигать комплексының экологик начараюына да китерә. 

2019-2021 елларга Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлеге территориясендә 

җирләрне куллану һәм саклау буенча муниципаль программа (алга таба - Программа) икътисадны 

ныгыту мәнфәгатьләрендә җир ресурсларыннан нәтиҗәле һәм рациональ файдалану һәм идарә 

итү дәүләт сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итә торган җирләрне куллануның һәм саклауның 

уңайлы шартларын булдыруга юнәлдерелгән. 

Җир фондының күп күләмнәрен төрле максатларда куллану әйләнә-тирә мохит экосистемасының 

барлык звеноларының табигать бөтенлеген саклау буенча аерым йөкләмәләр йөкли. Табигатьтә 

барысы да үзара бәйләнгән. Шуңа күрә бер звеноның дөрес эшләвен бозу, Урман, Хайваннар 

дөньясы, җир булсынмы, дисбаланска һәм экосистеманың бөтенлеген бозуга китерә.  

Җирне рациональ кулланмау, аңа карата куллану һәм хуҗалыксыз мөнәсәбәт ул башкара торган 

функцияләрне бозуга, табигый үзенчәлекләрне киметүгә китерә. 

Җирләрне саклау бары тик шул вакытта гына нәтиҗәле була ала. 

Краснослободский авыл җирлегенең тотрыклы социаль-икътисади үсеше һәм анда яшәүчеләрнең 

экологик куркынычсыз тормыш эшчәнлеге мәсьәләләре бүгенге көндә җирләрне саклау һәм 

куллану мәсьәләләрен хәл итү белән тыгыз бәйләнгән. Авыл җирлеге дәрәҗәсендә җирләрне 

саклау һәм куллану буенча җирле проблемаларны мөстәкыйль хәл итәргә була, өстәвенә, хәзерге 

вакытта яшәүче кешеләр генә түгел, киләчәк буыннар да тулы, комплекслы һәм акыллы итеп 

эшлиләр. 

Җирләрнең экологик торышы уртача яхшы, әмма табигый санкцияләнмәгән чүплекләр әйләнә-

тирәлеккә тискәре йогынты ясый һәм экологик хәлне катлауландыра.  

2. Муниципаль программаны тормышка ашыруның максатлары, бурычлары һәм максатчан 

күрсәткечләре, сроклары һәм этаплары 

 

 Авыл җирлеге территориясендә җирләрне куллану һәм саклау өлкәсендә муниципаль сәясәтнең 

төп принциплары булып: Краснослободский авыл җирлеге башкарма комитеты эшчәнлегенең 

законлылыгы һәм ачыклыгы, контрольдә тоту һәм нәтиҗәлелеге тора. 



 Муниципаль программаның максатлары булып җирләрнең һәм туфракның пычрануын, 

начарлануын, деградацияләнүен, бозылуын, юкка чыгаруын һәм юкка чыгаруын, шулай ук 

җирләрдән рациональ файдалануны, шул исәптән авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдә 

туфракның уңдырышлылыгын торгызу һәм җирләрне яхшырту тора.  

 Куелган максатларга ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә тотыла: 

- җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендәге эшчәнлекне оптимальләштерү;  

- җирләрдән нәтиҗәле файдалану һәм саклау, җирләрдән рациональ файдалануны һәм саклауны 

оештыруны тәэмин итү;  

- яшел үсентеләрне саклау һәм торгызу; 

- җирләрне инвентаризацияләү. 

Җирләрне инвентарьлаштыру деградация, пычрану, чүпләү, җирләрне бозу, хуҗалык 

эшчәнлегенең башка тискәре (зарарлы) йогынтыларын булдырмау, файдаланылмый торган, 

рациональ файдаланылмый торган яки максатчан файдаланылмый торган һәм рөхсәт ителгән җир 

кишәрлекләрен файдалану, җирләрнең башка характеристикаларын ачыклау өчен үткәрелә. 

3. Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка ашыруның көтелгән соңгы 

нәтиҗәләре һәм программаның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

Әлеге программаны тормышка ашыру җирдән файдалануны тәртипкә китерүдә, яңа җир 

кишәрлекләрен әйләнешкә кертүгә, авыл җирлегенең инвестицияләр җәлеп итүчәнлеген 

арттыруга, икътисад үсешенә, җирләрне нәтиҗәлерәк куллануга һәм саклауга ярдәм итәчәк. 

 Программа чараларын башкару нәтиҗәсендә тәэмин ителәчәк:  

1) торак пунктларны төзекләндерү; 

2) җирләрнең сыйфат характеристикаларын яхшырту; 

3) җирләрдән нәтиҗәле файдалану. 

4. Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары 

 

2019-2021 еллар программасын тормышка ашыру срогы. 

 

5. Муниципаль программаның төп чаралары исемлеге 

 Муниципаль программа кысаларында Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлеге 

территориясендә җирләрне саклау һәм куллану нәтиҗәлелеген күтәрү буенча чаралар 

планлаштырылган. 

1 нче Таблица 

 



МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

Исем 

максат исеме 

төп чараларның исеме сроклары үтәделәр 

үтәлеш 

төп 

чаралар Индикаторлары 

бәя 

ахыргы 

нәтиҗә, 

берәмлек 

үлчәү әһәмияттәге 

финанслау Индикаторлары белән 

күрсәтеп 

чыганак 

финанслау 

(мең сум) чараны гамәлгә ашыруның турыдан-туры нәтиҗәсе 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 


