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Муниципаль программаны раслау турында  

"Территориядәге җирләрне куллану һәм саклау  

Спас муниципаль районы 

 Татарстан Республикасы муниципаль районы  

2019-2021 елларга» 

 

Россия Федерациясе Җир кодексының 11, 13 маддәсе нигезендә, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарәнең гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә, Ким авыл җирлеге Уставына таянып, Россия 

Федерациясе Җир кодексының 11, 13 маддәсе нигезендә, Ким авыл җирлеге Уставы 

нигезендә, "Россия Федерациясендә җирле үзидарәнең гомуми принциплары турында" 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә  

 

Карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019-2021 елларга Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районының Ким авыл җирлеге территориясендә 

җирләрне куллану һәм саклау» муниципаль программасын кушымта нигезендә расларга. 

2. Карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе 

 Ким авыл җирлеге башлыгы:                                                      Р. Г. Гисмятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУШЫМТА 

Башкарма комитет карарына  

Түбән Шытсу авыл җирлеге  

дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә 

 үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү 

 һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә 

 салу буенча комиссия_ 

 

 

ПАСПОРТ 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Ким авыл җирлеге 

территориясендә җирләрне куллану һәм саклау «муниципаль программасы 

2019-2021 елларга» 

Программаның исеме "2019-2021 елларга Татарстан Республикасы 

Спас муниципаль районының Ким авыл 

җирлеге территориясендә җирләрне куллану 

һәм саклау» 

Программаны эшләү нигезләре Россия Федерациясенең Җир кодексы 2001 

елның 25 октябрендәге 136-ФЗ номерлы, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында " 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон» 

Программаның заказчысы Ким авыл җирлеге башкарма комитеты 

Төп эшләүче программасы Ким авыл җирлеге башкарма комитеты 

Муниципаль программаның максаты Җирләрне инвентарьлаштыруны системалы 

рәвештә үткәрү, файдаланылмый торган 

җирләрне ачыклау, җирләрнең (туфрак) 

сыйфатын саклау һәм экологик хәлне 

яхшырту; халыкның сәламәтлеген һәм 

яшәеше өчен әйләнә-тирә мохитне саклау, 

яклау һәм яхшырту. 

Муниципаль программаның бурычлары Авыл җирлеге территориясендә җирләрне 

рациональ файдалануны һәм саклауны 

оештыруны тәэмин итү, җирләрне 

инвентаризацияләү. 

Муниципаль программаны гамәлгә ашыру 

сроклары 

2019-2021 еллар 

Финанслау күләме һәм чыганаклары Финанслау таләп итми 

Программаны тормышка ашыруның көтелгән 

нәтиҗәсе 

Җирдән файдалануны тәртипкә салу; яңа җир 

кишәрлекләрен әйләнешкә кертү; җирләрне 

нәтиҗәле файдалану һәм саклау; бозылган 

җирләрне торгызу; Ким авыл җирлеге 

халкының экологик куркынычсызлыгын һәм 

аның тормыш сыйфатын арттыру; салым 

салу базасын арттыру. 

  

Программаны куллануны контрольдә тоту Программаның кулланылышын Ким авыл 

җирлеге башкарма комитеты контрольдә тота 

 

 



1. Программаның эчтәлеге һәм аны программалы ысуллар белән чишү кирәклеген 

нигезләү 

 

Җир-гомуми биосфераның мөһим өлеше, аны куллану башка табигать объектлары: су, 

урманнар, хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы, җир асты байлыкларының файдалы 

казылмалары һәм башка кыйммәтләре белән бәйле. Җирне кулланмыйча һәм сакламыйча 

башка табигый ресурслардан файдалану мөмкин түгел диярлек. Шул ук вакытта җиргә 

карата хуҗасызлык шунда ук килә яки якын киләчәктә әйләнә — тирә мохиткә зыян 

китерәчәк, җирнең өске катламын-туфракны җимерүгә, аның химик һәм радиоактив 

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

"2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Ким авыл 

җирлеге территориясендә җирләрне куллану һәм саклау" программасы (алга таба 

Программа) икътисадны ныгыту мәнфәгатьләрендә Җир ресурслары белән нәтиҗәле һәм 

рациональ идарә итүне һәм нәтиҗәле дәүләт сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итә 

торган җирләрне куллану 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 бөтен 

бербөтен бозуына китерә. 

Җирне рациональ кулланмау, аңа карата куллану һәм хуҗалыксыз мөнәсәбәт үзе 

башкарган функцияләрне бозуга, табигый үзенчәлекләрне киметүгә китерә. 

Бары тик шул вакытта гына җирләрне саклау нәтиҗәле була ала. 

Кимо авыл җирлеген тотрыклы социаль-икътисадый үстерү 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 проблемаларын мөстәкыйль 

рәвештә хәл итәргә була, өстәвенә, хәзерге вакытта яшәүче кешеләр генә түгел, ә киләчәк 

буыннарның да тулы, комплекслы һәм акыллы итеп мәнфәгатьләре бар. 

Ким авыл җирлеге территориясендә бер тапкыр-шәхси файдалану рөхсәт ителгән җир 

участоклары бар. 

Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр иң кыйммәтле санала. 

Авыл җирлеге территориясендә көтүлекләр һәм печән чабу урыннары үзләренең мәдәни-

техник саннары буенча чиста. Печән чабу фермер һәм шәхси хуҗалыклар тарафыннан 

файдаланыла. 

Җирләрнең экологик торышы уртача Яхшы. 

 

2. Программаның төп максатлары һәм бурычлары 

Программаның Максаты: 

-җирләрне экологик Си-стемларны саклауны тәэмин итә торган ысуллар белән куллану, 

җирнең чарасы булу сәләтен, хуҗалык һәм башка төр эшчәнлек алып баруның нигезе 

булып тора; 

- хуҗалык эшчәнлегенең деградацияләнүен, пычрануын, чүпләнүен, җирләрне бозуын, 

башка тискәре (зарарлы) йогынтыларын булдырмау; 

-деградациягә дучар ителгән Җирләрне, пычранган җирләрне, чүпләү, бозу, башка тискәре 

(зарарлы) йогынтыларга яхшырту һәм торгызуны тәэмин итү эш;  

- авыл җирлегендә җирләрне яхшырту, экологик хәлне яхшырту; авыл җирлеге табигатен 

саклау һәм реа-билитацияләү, халыкның сәламәтлеге һәм яшәеше өчен уңай шартлар 

тудыру өчен; 

-җирләрне системалы рәвештә инвентаризацияләү, арендага бирү максатыннан 

файдаланылмый торган җирләрне ачыклау); 

-деградациягә дучар ителгән Җирләрне, кагыйдә бозуларга һәм башка тискәре (зарарлы) 

йогынтыларга яхшыртуны һәм торгызуны тәэмин итү; 

- җирләрнең сыйфатын (туфрак) саклау һәм экологик хәлне яхшырту; 

-халыкның сәламәтлеген һәм иминлеген тәэмин итү өчен әйләнә-тирә мохит шартларын 

яклау һәм яхшырту. 



Программаның бурычлары: 

- җирләрне куллану һәм саклауның нәтиҗәлелеген арттыру; 

- җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендәге эшчәнлекне 

оптимальләштерү; 

- җирләрдән рациональ файдалануны һәм саклауны оештыруны тәэмин итү; 

- җирләрне инвентаризацияләү. 

 

3. Программаны ресурслар белән тәэмин итү 

 

Программа чараларын финанслау каралмаган. 

 

4. Программаны гамәлгә ашыру механизмы. 

 

Программаны тормышка ашыру Ким авыл җирлеге территориясендә әлеге программаны 

гамәлгә ашыру механизмын регламентлаучы норматив-хокукый акт нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

Программаны башкаручылар башкара: 

- программаны тормышка ашыруны норматив-хокукый һәм методик яктан тәэмин итү; 

- программаны гамәлгә ашыру өчен бюджет акчаларын бирү күләме һәм шартлары буенча 

тәкъдимнәр әзерләү; 

- программаның максатларын һәм бурычларын яктыртуга юнәлдерелгән мәгълүмати һәм 

аңлату эшләрен оештыру; 

- җирләрне саклау максатыннан җирлек җирләрен инвентаризациялиләр. 

Җирләрне инвентарьлаштыру деградацияләү, пычрану, чүп-чарлау, җирләрне бозу, 

хуҗалык эшчәнлегенең башка тискәре (зарарлы) йогынтыларын булдырмау, 

файдаланылмый торган, файдаланылмый торган яки максатчан файдаланылмый торган 

һәм рөхсәт ителгән җир кишәрлекләрен, җирләрнең башка характеристикаларын ачыклау 

өчен үткәрелә. 

 

5. Программаның көтелгән нәтиҗәләре 

 

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. 

 

 

6. Программаның төп чаралары исемлеге 

 

п/п Программаны 

тормышка ашыру 

буенча чаралар 

Финанслау 

чыганаклары 

Үтәлеш 

вакыты 

Программа 

чараларын үтәү 

өчен җаваплы 

1 Гражданнарга җир 

законнары аңлатылды 

каралмаган даими Авыл җирлеге 

башкарма 

комитеты 

2 Авыл җирлеге 

территориясен чүп-

чардан чистарту буенча 

даими чаралар оештыру 

каралмаган даими Авыл җирлеге 

башкарма 

комитеты 

3 Буш һәм рациональ 

файдаланылмый торган 

җирләрне ачыклау һәм 

аларны үз вакытында 

хуҗалык әйләнешенә 

кертү 

каралмаган даими Авыл җирлеге 

башкарма 

комитеты 



4 Җир кишәрлекләрен үз 

белдеге белән 

шөгыльләнү фактларын 

ачыклау 

каралмаган даими Авыл җирлеге 

башкарма 

комитеты 

5 Җирләрне 

инвентарьлаштыру 

каралмаган даими Авыл җирлеге 

башкарма 

комитеты 

6 Экологик хәл 

начараюга китерә 

торган җир 

кишәрлекләреннән 

файдалану фактларын 

ачыклау 

каралмаган даими Авыл җирлеге 

башкарма 

комитеты 

 

 

 

 

 


