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ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кузнечиха авыл җирлеге 

Советының 2019-2035 елларга. 

Программа паспорты 

2019-2035 елларга Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кузнечиха 

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» 

- Кузнечиха авыл җирлегенең генераль планы   

- Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кузнечиха авыл җирлеге 

Генераль планы проектын әзерләү турында «2012 елның 28 апрелендәге 4 номерлы 

карары» 

Программаның заказ бирүчесе исеме, аның урыны Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районының Кузнечиха авыл җирлеге 

422863 Татарстан Республикасы, Спас районы, Кузнечиха авылы, Совет урамы, 18 

йорт 

Программаны эшләүче исеме, аның урыны Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Кузнечиха авыл җирлеге 

422863 Татарстан Республикасы, Спас районы, Кузнечиха авылы, Совет урамы, 18 

йорт 

Программаның максаты-халыкның тормыш сыйфатын күтәрү, төп стратегик 

максатны хәл итү өчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди базасын 

булдыру. 

Программаның бурычлары халыкны социаль инфраструктура белән тәэмин итү 

дәрәҗәсен күтәрү 

Халыкны социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин итүнең максатчан 

күрсәткечләре (Индикаторлары) социаль инфраструктура объектларын төзү 

күләмнәрен арттыру. 

Социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча 

планлаштырылган чараларны (инвестицион проектларны) эреләндерелгән тасвирлау 

түбәндәге объектлар гамәлгә кертеләчәк: 

-Кузнечиха авылында Мәдәният йорты, хастаханә шәһәрчеге урамы, 2-б йорт 

адресы буенча (реконструкция); 

  

 

Программаны гамәлгә ашыру вакыты һәм этаплары Программа ике этапта гамәлгә 

ашырыла. 

Программаны тормышка ашыру вакыты-2035 ел 

Программаны финанслау күләме һәм чыганаклары - 2000,00 мең сум 



Финанслау чыганаклары - федераль бюджеттан, республика һәм җирле бюджеттан 

субсидияләр. 

Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре.  Кузнечиха авыл җирлеге 

халкы социаль инфраструктура объектлары белән тулысынча тәэмин ителгән 

 

1 Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кузнечиха авыл җирлегенең 

социаль инфраструктурасының гамәлдәге торышына Характеристика 

 

1.1 җирлекнең социаль-икътисадый хәле тасвирламасы. 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Кузнечиха авыл җирлеге үз 

эченә: Кузнечиха һәм Покровка авыллары. 

Административ үзәге-Кузнечиха авылы 

          Тимерче авыл җирлегендә халык саны: 454 кеше. 

          Кузнечиха авыл җирлегенең административ үзәгеннән (Кузнечиха авылы) 

район үзәгенә кадәр (Болгар шәһәре) 64 км, Республика үзәгенә кадәр (Казан 

шәһәре) 200 км ара тәшкил итә. 

          Муниципаль берәмлек җирләренең гомуми мәйданы-31399 га. 

 

 1.2.Социаль инфраструктура объектларының техник-икътисадый параметрлары. 

 

 Авыл җирлегендә түбәндәге учреждениеләр һәм оешмалар урнашкан: 

1. Мәгариф учреждениеләре: Кузнечиха төп гомуми белем бирү мәктәбе 

укучылары саны-22 кеше;    

2. Табиб амбулаториясе – 1; Кузнечиха авылында-гомуми практика табибы-1. 

3.        Мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләр: китапханәләр саны-1, мәдәният 

йортлары-60 тамашачы урынына;  

4.        Спорт корылмалары – 1. Кузнечиха авылы спорт мәктәбе   

Коммуналь инфраструктура объектлары физик һәм мораль тузган югары дәрәҗәдә. 

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 16 20 

Балалар бакчасына 7 9 кеше йөри 

Шт 1 балалар бакчасында төркемнәр саны 



7-17 яшьлек балалар саны 24 40 кеше 

Өстәмә белем алу 5 яшьтән 18 яшькә кадәрге балаларны 80 90% ка колачлый 

 

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 

 Табиб амбулаториясе кеше/смена 20 25 

 

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:     

 1 1 1 учреждениенең һәркем өчен мөмкин булган китапханәләре 

 1 1. мәдәният һәм ял учреждениеләренең мәдәни-ял итү тибындагы учреждениеләр 

эшчәнлеген оештыру турында 

Социомәдәни чараларга бару саны 90 110 

Шт 1 спорт корылмалары саны 

Физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче гражданнар өлеше 40 60% 

тәшкил итә 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры поселения. 

Социальная инфраструктура муниципального образования - это сложный 

комплекс, включающий хозяйственно обустроенную для различных видов 

общественной жизни людей территорию, сферу услуг в составе систем 

предоставления социальных услуг и сервисной деятельности, а также 

институционально обеспеченную систему управления функционированием и 

развитием социальной инфраструктуры, ориентированной на безопасную 

жизнедеятельность населения. 

Формирование и развитие социальной инфраструктуры зависит от 

устанавливаемых правил градостроительства, активности граждан в процессе 



публичных слушаний при принятии ОМСУ тех или иных решений по обустройству 

территории. Приоритетными направлениями управления развитием элементов 

социальной инфраструктуры, соответственно полномочиям ОМСУ того или иного 

типа муниципального образования, являются развитие объектов социальной сферы 

и сервисной деятельности, улично-дорожной сети и системы информационного 

обеспечения объективизации принимаемых управленческих решений. 

ОМСУ должны поощрять инициативы по развитию социальной 

инфраструктуры, исходящие от уполномоченных организаций социальных 

отраслей, а также предпринимателей, занимающихся сервисной деятельностью, в 

том числе путем формирования организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, включая разнообразные механизмы: 

муниципальные программы, выделение земли под строительство, льготы по аренде 

помещений и др. Частно-государственное партнерство в области развития 

социальной инфраструктуры муниципальных образований пока не получило 

активной поддержки со стороны бизнеса и общества. 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, 

реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет 

внебюджетных источников. 

Существенными источниками инвестиций могут стать частные сбережения, 

средства профсоюзных и общественных организаций, направляемых на культурное 

и бытовое обслуживание населения, благотворительные фонды и спонсорство. 

3.Оценка объемов и источников финансирования 

Финансирование предусмотренных программных мероприятий планируется за счет 

субсидий областного бюджета муниципальному району Спасский в размере    95 % 

от суммы общего финансирования. Реализация мероприятий Программы за счет 

средств Республиканского бюджета осуществляется в рамках ассигнований, 

предусматриваемых законом  об республиканском бюджете на очередной 

финансовый год  и плановый период по соответствующим отраслям. 

Таблица №1 Целевые показатели Программы 

№ 
Наименование целевых 

показателей программы 

Ед. 

измерен

ия 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализац

ии 

программ

ы 

Значение целевого 

показателя по годам 

Целевое 

значение 

показате

ля на 

момент 

окончани

я 

действия 

програм

мы 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

 
Реконструкция СДК в с. 

Кузнечиха 

чел 
50 0 0 0 0 0 70 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица  - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и 

источники финансирования)  

http://pandia.ru/text/category/publichnie_slushaniya/


Наименование 

мероприятия 

Источни

ки 

финанси

ро     

вания 

Стоимост

ь 

выполнен

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на  

реализацию мероприятий, тыс.руб. 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

2024-

2035 

Реконструкция СДК 

в с. Кузнечиха 

Консоли

дирован

ный 

Бюджет 

2000,00 0 0 0 0 0 2000,00 

 

4.Оценка эффективности мероприятий Программы. 

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной 

инфраструктуры поселения. При развитой социальной инфраструктуре 

муниципальное образование делается привлекательнее для бизнеса. В этом случае 

реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных 

эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. 

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой 

инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет  к увеличению бюджетных 

поступлений. 

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, 

повышение качества коммунальных услуг. 

 

5.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения. 

   Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Кузнечихинского сельского поселения   на 2019-2035 гг.  представлена в виде 

совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных 

по обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение 

основных социально-экономических целей поселения на основе эффективного 

использования имеющихся ресурсов и потенциала территории. 

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния 

населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 

конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, 

позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских 

поселений, так и муниципального образования в целом. 

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, 

финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 

последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А 

целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ реализации механизмы, 

закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно 

повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 

сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической 

и хозяйственной деятельности на его территории. 



 

 
 


