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комитетының «2017-2020 елларга Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге 
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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Илмәт авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан 

күмү урыннарын карап тоту буенча 2017-2021 елларга  

муниципаль программа паспорты  

 

 

Программаның 

Исеме 

 Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт 

авыл җирлеге территориясендә урнашкан җирләү урыннарын 

карап тоту буенча муниципаль программа 

Программа 

эшләү өчен 

нигез 

"Җирләү һәм җирләү эше турында «12.01.1996 елдагы 8-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон» 

Төп эшләүчеләр 

программасы 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаны 

Башкаручылар 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт 

авыл җирлеге башкарма комитеты, гамәлдәге законнарда 

каралган тәртиптә сайлап алынган оешмалар (килешү буенча). 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның төп максатлары булып тора: 

-күмелгән урыннарның тәртибен һәм бөтенлеген тәэмин итүгә, 

йола гамәлләрен тормышка ашыру өчен уңайлы шартлар 

булдыруга һәм барлык санитар-экологик чараларны үтәүгә 

юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру; 

- күмелгән урыннардагы хуҗалык эшчәнлегенең экологик 

куркынычсызлыгын арттыру 

- җирләү урыннарын инвентаризацияләүне тормышка ашыру 

Программаның төп бурычлары булып тора: 

- чүп җыю һәм контейнер төркемнәре төзү; 

- тирә-як территорияләрен төзекләндерү 

- электрон паспортлаштыруны кертү 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

вакыты 

2017-2021 ел 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Программаны финанслау күләме-76,2 мең сум.,  

шул исәптән 

2017 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән – 12,1 мең сум., 

2018 елда – җирле бюджет акчалары хисабына-27,8 мең сум., 

2019 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән – 12,1 мең сум., 

2020 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән-12,1 мең сум., 

2021 елда – җирле бюджет акчалары исәбеннән-12,1 мең сум. 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм 

тиешле елга бюджет проектын формалаштырганда билгеләнгән 

тәртиптә ел саен төгәлләштерелергә тиеш. 

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән 

нәтиҗәләре һәм 

Программаны тормышка ашыру шәһәрлеләрнең күмелгән 

урыннарына лаеклы мөнәсәбәт, күмелгән урыннар өчен 

гражданлык җаваплылыгын арттыруга һәм киләчәк буыннарга 

мәрхүм туганнарга тоткарлыксыз йөрү мөмкинлегенә 

юнәлдерелгән. 



нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Алабуга 

муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге башкарма комитеты 

тарафыннан башкарыла 

 

1. Муниципаль программаны тормышка ашыру сферасының 

характеристикасы 

 

Әлеге Программа «җирләү һәм җирләү эше турында» 12.01.1996 ел, № 8-ФЗ 

Федераль закон, 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль закон 

нигезендә эшләнгән. 

Программа Алабуга муниципаль районының Илмәт авыл җирлегендә 

күмелгән урыннарның лаеклы шартларын булдыруга юнәлдерелгән 

чараларны үтәүгә бәйле максатчан муниципаль программаларны әзерләү һәм 

гамәлгә ашыру тәҗрибәсен исәпкә алып эшләнгән.  

Программа гражданнарның Күмү урыннарын карап тоту өчен уңайлы 

шартлар тудыруга, идарә системасын камилләштерүгә, исәпнең электрон 

системасын кертүгә, хуҗалык эшчәнлеген оператив алып баруга һәм Алабуга 

муниципаль районының Илмәт авыл җирлегендә хуҗалык эшчәнлегенең 

экологик куркынычсызлыгын арттыруга юнәлдерелгән. 

Программаның төп юнәлешләре-күмелгән урыннарны саклау һәм тиешле 

тәртиптә тоту, зиратлар эшчәнлеге калдыкларын утильләштерү һәм табигый-

экологик балансны саклау чаралары. 

2018 елның 1 гыйнварына Алабуга муниципаль районының Илмәт авыл 

җирлеге халкы 341 кешене тәшкил итә. 

Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге торак пунктларының 

күмелгән урыннарын карап тоту хәзерге заман таләпләренә җавап бирми. 

Шул ук вакытта территорияне Күмү урыннарын карап тоту мәсьәләләре 

буенча берничә проблема бар. 

Санитар эчтәлек зур шелтәләр тудыра. Элеккечә үк калдыкларны җыю, 

яктырту торышы җитди борчу тудыра. Хәзерге вакытта территория эчендәге 

урамнарны яктырту юк, яктырту өчен өстәмә финанслау кирәк. 

Әлеге проблеманы хәл итү өчен Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл 

җирлеге Башкарма комитетының халыкны, предприятие һәм оешмаларны 

җәлеп итеп, барлык дәрәҗәдәге бюджет чыганакларын җәлеп итеп, 

финанслауда катнашуы кирәк. 

Алабуга муниципаль районы һәм Илмәт авылы Проблеманы комплекслы хәл 

итү күмү урыннарының санитар-эпидемиологик торышына уңай нәтиҗә 

бирәчәк, гражданнарның тормышына һәм иминлегенә куркыныч тудырачак, 

базда хезмәт күрсәтү дәрәҗәсен арттыруга ярдәм итәчәк. 

Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге торак пунктларында күмү 

урыннарының эчтәлеген, санитар торышын яхшырту, җирләү өчен уңайлы шартлар 

тудыру, финанс һәм оештыру ресурсларын мобилизацияләү буенча эшләрне 

планлаштыру һәм оештыру белән бәйле килеп туган хәлдән чыгу буенча конкрет 

эшчәнлек әлеге программа нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш. 

 



2. Программаның максатлары һәм бурычлары, аны тормышка ашыру 

вакыты һәм этаплары 

 

Программа хәл ителергә тиешле проблемаларны билгеләү өчен күмелгән 

урыннарны комплекслы карап тотуга анализ ясалды. Тикшеренү нәтиҗәләре 

буенча программаны тормышка ашырганда эшчәнлекнең максатлары, бурычлары 

һәм юнәлешләре формалаштырылды. 

Эчтәлек элементларының сыйфатлы торышын анализлау: 

Яшелләндерү  

Җирләнгән урыннар территорияләрендә булган гомуми файдаланудагы яшел 

үсентеләр һәм үсемлекләрнең торышы канәгатьләндерерлек түгел: тиешенчә 

төзекләндерелгән, даими карауга, аларны контрольсез файдалануга мохтаҗ. 

Үсентеләрне системалы рәвештә карау зарур: сугару, авария хәлендәге һәм иске 

агачларны җыештыру, декоратив кисү. Мондый хәлнең сәбәпләре күп, иң беренче 

чиратта, Күмү урыннарын карап тоту буенча эшчеләр штаты юк, бу эштә 

муниципаль берәмлек халкы, Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге 

бюджеты тарафыннан билгеләнә торган акчаларның җитәрлек булмавы да аз. 

Әлеге проблеманы хәл итү өчен яшелләндерү эшләре белгечләр тарафыннан, 

стандартлар таләпләренә туры китереп, план буенча башкарылырга тиеш.  

Тышкы яктырту 

Тышкы яктырту челтәрләре күмелгән урыннарда юк.  

Проблема тышкы яктыртуның яңа челтәрләрен төзү, моңа шактый сумма 

кирәк. 

Күмү урыннарын карап тоту 

Җирләнгән урыннарны карап тоту зиратлар территорияләрен төзекләндерү 

һәм аларны тиешле санитар хәлдә тоту үз эченә ала. Эчтәлек белән Алабуга 

муниципаль районы Илмәт авыл җирлеге башкарма комитеты шөгыльләнә.  

Бу хәлтә күмү урыннарында комплекслы тотуны дәвам итәргә кирәк. 

 Программаны тормышка ашыру вакыты 2017-2021 еллар. 

2. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

 

Программаны финанслау күләме-76,2 мең сум. 

Программаны үтәү финанслауның төрле чыганаклары хисабына тормышка 

ашырыла  

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм тиешле елга 

бюджет проектын формалаштырганда билгеләнгән тәртиптә ел саен 

төгәлләштерелергә тиеш. 

 

Программаны финанслау структурасы 
 

мең. сум. 

Финанслау 

чыганаклары 

 

Барлыгы 2017-2021 елга планлаштырылган сумма 
 

 

2017 ел. 2018 ел. 2019 ел. 

 

2020 ел. 

 

 

2021 

Җирлек бюджеты 76,2 12,1 27,8 12,1 12,1 
 

12,1 

Республика - - - - - - 



бюджеты 

Бюджеттан тыш 

чаралар 
- - - - - 

- 

Барысы 76,2 12,1 27,8 12,1 12,1 
 

12,1 

           

  

 

. 2. Программаны гамәлгә ашыру механизмы  

Программаны тормышка ашыру белән идарә итү муниципаль программаның 

заказчысы – Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Программаның заказчысы программаны тормышка ашыру өчен җаваплы, 

Программа чараларын гамәлгә ашыру вакытын һәм аларны финанслау күләмен 

ачыклый. 

Программа чаралары, аукционнар үткәрү нигезендә, гамәлдәге законнарда 

каралган тәртиптә сайлап алынган программаның заказчысы һәм төрле милек 

формасындагы оешмалар арасында муниципаль контрактлар төзү юлы белән 

тормышка ашырыла.  

Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Алабуга муниципаль 

районы Илмәт авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла. 

Программаны тормышка ашыру турында хисап мәгълүматларын авыл 

җирлеге башкарма комитеты тарафыннан хисап чорыннан соң килүче айның 25 

числосына кадәр Алабуга муниципаль районы Башкарма комитетына һәм Алабуга 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына тапшырыла. 

Алабуга муниципаль районының перспективалы социаль-икътисадый үсеше 

палатасына һәм Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына ел 

саен финанс чараларын куллану программасын гамәлгә ашыру һәм нәтиҗәлелеге 

буенча эш барышы турында мәгълүмат. 

 

5. Муниципаль программа чараларының нәтиҗәлелеген бәяләү 

 

Программаны тормышка ашырудан социаль-икътисадый нәтиҗә җирләү 

урыннарын карап тоту, территорияләрне санитар карап тоту, җирләү урыннарының 

экологик куркынычсызлыгын, зиратлар территорияләрендә корыган,чирле һәм 

авария хәлендәге агачлар санын киметүдә чагыла. 

Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә муниципаль берәмлек 

территориясендә җирләү урыннарын төзекләндерү көтелә. 

Билгеләнгән чараларны үтәү гражданнарның зиратларны карап тоту дәрәҗәсе 

белән канәгать булуын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. 



Муниципаль программа буенча №1 кушымта  

урнашкан җирләү урыннарын карап тоту 

Илмәт авыл җирлеге территориясе 

Алабуга муниципаль районы  

                                                                                                                                                                                 Татарстан Республикасының 2017-2021 елларга социаль-

икътисадый үсеше фаразлары 

 

Программаның максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм программа чаралары буенча 

финанслау 
Исем   

төп  

чара 

Башкаруч

ы 

Төп 

чараларны 

үтәү 

сроклары 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторла

ры, берәмлек 

үлчәү 

Индикаторларның әһәмияте Бюджет хисабына финанслау  

 (мең сум).) 
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Максаты: күмелгән урыннарның экологик куркынычсызлыгын күтәрү 

Бурыч: чүп җыючыларны һәм контейнер төркемнәрен төзү 

Илмәт авылы зиратыннан чүп 

җыю һәм чыгару. 

ИК 2017-2021 7кв.м.       12,1   12,1 

Көек, Ядегәр авыллары 

зиратларыннан чүп җыю һәм 

чыгару 

ИК 2017-2021 7 кв.м.        12,1   

Максаты: күмелгән урыннарның тәртибен һәм бөтенлеген тәэмин итүгә, йола гамәлләрен тормышка ашыру өчен уңайлы шартлар тудыруга һәм барлык санитар-экологик чараларны үтәүгә 

юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру 

Бурыч: тирә-як территорияләрне төзекләндерү 

Ядегәр авылы зиратын койма 

белән әйләндереп алу өчен 

материаллар (профилированный 

лист, саморез) сатып алу 

ИК 2017-2021 шт.      12,1     

Көек авылы зираты 

территориясен төзекләндерү 

ИК 2017-2021          12,1  

Максат: җирләү урыннарын инвентаризацияләүне тормышка ашыру 

Бурыч: электрон паспортлаштыру кертү 

Зиратларның техник 

инвентаризациясен үткәрү һәм 

техник паспортларын әзерләү 

ИК 2017-2021 ед.       15,7    

барлыгы         12,1 27,8 12,1 12,1 12,1 

 


