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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 

 

КАРАРЫ 

 

2019 ел, 29 август                                                                              № 245 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2016 елның 20 

августындагы 49 номерлы «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 

2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш 

стратегиясен раслау турында " карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

"Россия Федерациясендә стратегик планлаштыру турында" 2014 елның 28 

июнендәге 172-ФЗ номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасында стратегик 

планлаштыру турында" 2015 елның 16 мартындагы 12-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, "2030 елга кадәр Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында" 2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Советы карар итте: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2016 елның 20 

августындагы 49 номерлы «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 

2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш 

стратегиясен раслау турында» гы карарына кушымтасына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1) «Апас муниципаль районының стратегик социаль-икътисадый үсешенең 

максатлары, бурычлары, сценарийлары " бүлегендә;»  

а)1.2 пунктны түбәндәге эчтәлекле 1.2.1 пунктчасы белән ӛстәргә: : 

«1.2.1.Социаль-икътисади үсешнең мӛһим юнәлеше булып медицина 

хезмәтләренең сыйфатын күтәрү һәм район халкының сәламәтлеген саклау тора. 

Булган матди-техник база һәм кадрлар потенциалы районда дәвалау-диагностика 

чараларын югары дәрәҗәдә үткәрергә, үткәрелә торган диспансеризациянең 

сыйфатын яхшыртырга, район халкының сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру 

буенча эш рәвешләрен һәм ысулларын тӛрлеләндерергә мӛмкинлек бирә.  

"Сәламәтлек саклау» милли проекты кысаларында планлаштырыла: 

-Шәмәк һәм Чирмешән фельдшер-акушерлык пунктлары (2019 ел) тӛзелеше); 

- Чүри-Бураш, Дәүләки, Бакырчы, Шыгай ФАПларын тӛзү (2020 ел); 

- поликлиниканы капиталь ремонтлау (2020 ел); 

- Ясаш-Барыш, Әлмәндәр ФАПларын тӛзү (2021); 

- Зур Болгаер ФАПын тӛзү (2022 ел); 

- Каратун ФАПын тӛзү (2023 ел); 

- Карамасар ФАПын тӛзү (2024 ел). 

 

Район үзәк хастаханәсенең матди-техник базасын үстерү: 
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- медицина җиһазлары белән тәэмин итү; 

- инструментарий, чыгым материаллары белән җиһазлау; 

- җиһазларны эксплуатацияләүнең нәтиҗәлелеген арттыру, заманча ысуллар 

кертү.»; 

 

1.2 пунктны түбәндәге эчтәлекле таблица белән тулыландырырга:  

 ―Апас муниципаль районында сәламәтлек саклау ӛлкәсендәге проблемалар һәм аларны 

хәл итү юллары 

 

№ Проблемалар  Хәл ителү 

1 1000 кешегә 14,7 кеше үлү 1.  Хроник йогышлы булмаган авырулар белән 

авыручыларны диспансер күзәтүен профилактикалау һәм 

арттыру; 

 

2. Эчкечелек һәм тәмәке тарту профилактикасы; 

2 Квалификацияле кадрларга 

кытлык 

1. Матди кызыксындыру (бер тапкыр бирелә торган 

түләүләр, хезмәт хакын арттыру һ. Б. лар.) 

2. Социаль ярдәм (Торак-коммуналь хезмәтләр һ. б.)) 

3. Контракт максатчан кабул итү кертү 

3 Авыл халкына табиблар 

медицина ярдәменең түбән 

булуы 

1. Мобиль комплекс эшен оештыру. 

2. 65 яшь һәм аннан да өлкәнрәкләр диспансеризациясен 

оештыру. 

3. Авыл җирлегендә халыкны дарулар белән тәэмин 

итүне оештыру (ФАПларда дару сату өчен лицензия алу). 

4. Эре торак пунктларда гомуми практика табибы офисын 

ачу. Каратун ст.). 

4 Халыкның үз сәламәтлеген 

саклауда мотивациясе Түбән 

. Пропаганданың нәтиҗәле формаларын үстерү. 

2. Халыкның сәламәт туклану культурасын 

формалаштыру. 

3. Халыкның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту 

мәсьәләләрендә халыкны сәламәт яшәү рәвешенә этәрүгә һәм 

авыруларны профилактикалауга юнәлтелгән даими эшләүче 

мәгълүмати-пропаганда һәм белем бирү системаларын 

булдыру юлы белән хәбәрдарлык дәрәҗәсен күтәрү. 

4. Халыкны физик культура, туризм һәм спорт белән 

шөгыльләнүгә җәлеп итү, бу төр сәламәтләндерүнең һәркем 

өчен мөмкин булуын арттыру. 

5 Гамәлдәге сәламәтлек саклау 

системасының түбән 

1. 1. Мндицина ярдәме  күрсәтүнең перспективалы һәм 

заманча модельләрен кертү. 
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нәтиҗәлелеге 2. Дәүләт-шәхси партнерлыкны кертү. 

3. «Демография» һәм «сәламәтлек саклау»милли 

проектының үтәлешен тәэмин итәргә.»; 

  

таблицадан соң түбәндәге эчтәлекле яңа абзацлар ӛстәргә: 

 "Апас районы демографик картлык дәрәҗәсе югары булган регионга кертелгән, 

шуңа күрә халыкның яшь структурасы демографик күрсәткечләргә йогынты ясый. 

 2030 елга туучылар санын 7,9 дан 8,9 га кадәр арттыру бурычы куела. Үлем-китем 

күрсәткечен 1000 кешегә 14,7 дән 13,9 га кадәр киметү. Гомер озынлыгын 73 яшьтән 75 

яшькә кадәр арттырырга.»; 

 

б)1.4 пунктны түбәндәге эчтәлекле 1.4.1 пунктчасы белән ӛстәргә:: 

«1.4.1.Китапханә-Яшьләрнең иҗади һәм интеллектуаль үсеше мохите. 

Әлеге юнәлеш кысаларында бурычлар: 

- яшьләр арасында китап һәм укуларны алга җибәрү ӛчен китапханәләрнең агарту һәм 

интеллектуаль-ял эшчәнлеген активлаштыру;; 

- талантлы һәм сәләтле балаларны акцияләрдә, конкурсларда, әдәби клубларда үткәрелгән 

утырышларда катнашу аша ачыклау һәм алып бару системасын формалаштыру;; 

− мәдәни-мәгълүмат алмашу, ял итү һәм аралашу ӛчен яшь халыкның социаль актив 

ӛлешен берләштерү. 

Оештыру-структур үзгәртеп корулар үткәрү кысаларында түбәндәге бурычлар хәл 

ителергә тиеш: 

- фондны билгеләнгән норматив чикләрдә яңарту һәм фондны искергән, профильсез, 

дублетлы һәм аз соратып алына торган документлардан системалы рәвештә азат итү 

нәтиҗәсендә ирешелгән сыйфатлы составны яхшырту.; 

- китапханәләр сайтында күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын күтәрү;  

- укуны алга этәрүгә һәм ярдәм итүгә юнәлдерелгән проектларны тормышка ашыру; 

- китапханәгә яңа кулланучыларны җәлеп итүгә, мәгълүмати культура формалаштыруга, 

туган якны ӛйрәнү буенча белемнәрне таратуга, шәхес, мәгариф, мәдәни эшчәнлек һәм 

ялны үстерүгә шартлар тудыруга юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру;; 

- китапханә эчендә уңайлы һәм җәлеп итүчән киңлекне оештыру − ; 

− районның заманча мәгълүмат үзәге буларак (шул исәптән социаль челтәрләрдә дә) 

китапханәнең җәлеп итүчәнлеген күрсәтү;);  

- кадрлар ресурсларын мониторинглау юлы белән кадрлар потенциалын үстерү 

(квалификацияне һәм хезмәт функцияләрен бәяләү, башкарыла торган эшнең күләмен 

һәм катлаулылыгын бәяләү); 

- персоналның эшкә сәләтлелегенә булышлык күрсәтү (аттестация, персоналны укыту, 

хезмәттәге үзгәрешләр, корпоратив проектларда катнашу һ.б.). 

Китапханәне үстерүнең максатчан күрсәткечләре (Индикаторлары)  

Хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәлелеге һәм сыйфаты арту белән түбәндәге максатчан 

күрсәткечләргә ирешеләчәк (индикаторлар): 

библиографик язмаларның, шул исәптән ТР китапханәләренең җыелма электрон 

каталогына кертелгән (алдагы ел белән чагыштырганда) санын арттыру): (мең берәмлек) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

12756 14087 15000 15800 16500 17000 
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«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренә (алга таба – «Интернет» челтәре) 

тоташкан китапханәләр ӛлешен арттыру, Апас районы китапханәләренең гомуми санында 

«Интернет» челтәренә тоташкан китапханә ӛлешен саклап калу: (процент) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

93,1 96,5 100 100 100 100 

  

арттыру китап фондлары (яңарту фондлары) (процент) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

3,5 2,5 2,7 2,8 2,9 3 

  

район китапханәләренә йӛрешне арттыру: 

(1 кешегә елына бару) 

2018  2019  2020  2021 2022  

11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 

  

мәдәни-ял чараларында катнашучылар санын арттыру (алдагы ел белән 

чагыштырганда): (кеше) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

34164 34619 34635 34645 34665 34700 

  

модель китапханәләр санын арттыру (берәмлек) 

2017   2018   2019   2020   2021   2022   

1 1 1 2 2 3 

  

иҗади чараларда, гомуми санда балалар (мәктәп яшендәге балалар) катнашуына 

җәлеп ителгән балалар ӛлешен арттыру): (процент) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

1,4 0 1,2 1,4 1,6 1,8 

  

район китапханәләре ӛчен кадрлар әзерләү (югары уку йортларында, югары уку 

йортларында, һӛнәри әзерлек курсларында, квалификацияне күтәрү курслары һ. б.)): 

(сан) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

12 23 24 14 15 16 

  

Апас районы китапханә системасын үстерүнең максатчан күрсәткечләренә 

(индикаторларына) ирешүне тәэмин итүче чаралар булып тора: 

1) тӛрле катлаулылыктагы хезмәтләр күрсәтүче (эшләр башкаручы) китапханә 

хезмәткәрләрен стимуллаштыру механизмын булдыру, аларга хезмәт күрсәтүнең 

сыйфатына карата таләпләрнең үтәлешен тәэмин итү, хезмәткә түләүнең үтә күренмәле 

формалашуы, муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын арттыруга юнәлдерелгән 

заманча хезмәт нормаларын кертү керә.; 
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2) китапханә хезмәткәрләренә хезмәт хакын этаплап арттыру, мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләренең хезмәт хакын (уртача хезмәт хакы) Россия Федерациясе тӛбәкләрендә 

уртача хезмәт хакына җиткерү буенча максатчан күрсәткечләргә ирешү.; 

3) хезмәткәрләргә квалификация таләпләрен яңарту, яңадан укыту, квалификация күтәрү, 

квалификацияле кадрлар агымы, Бюджет секторында кӛндәшлеккә сәләтле белгечләр 

барлыкка килү ӛчен алшартлар тудыру, китапханә хезмәткәрләренең кадрлар 

потенциалын саклап калу һәм үстерү. 

№  Тасвирлама Тәкъдим 

1 Муниципаль проектлар 

буенча тәкъдимнәр. Иң 

яхшы практика.  

1.Районның (шәһәрнең) көчле 

якларыннан чыгып, бөтен 

республикага масштаблы проектлар 

(спорт төрләре).  

Футбол, сугышчан спорт төрләре, 

бадминтон,  

2 Муниципаль үсеш 

өстенлекләре 

2.Республика ярдәме кирәк булган 

проектлар (спорт төрләре). 
 

 

1.4 пунктны түбәндәге эчтәлекле 1.4.2 пунктчасы белән ӛстәргә:: 

«1.4.2.Урта (2024) һәм озак вакытлы (2030) перспективада физик культура һәм спорт 

ӛлкәсен үстерү бурычларын хәл итү тармакның ӛстенлекле бурычларын хәл итүгә 

юнәлдерелгән чаралар комплексын гамәлгә ашыруны күздә тота: 

- спорт корылмаларының матди-техник базасын ныгыту һәм үстерү, физик культура һәм 

спорт белән шӛгыльләнү ӛчен шартлар тудыру.; 

-мәктәп укучылары белән дәрестән тыш вакытта физкультура-спорт эшен яхшырту.; 

- яшәү урыны буенча физик культура һәм спорт тренерларының спорт инвентарьлары 

белән тәэмин ителешен яхшырту. 

-физик культура һәм спорт белән шӛгыльләнүгә, сәламәтлеге буенча чикләнгән 

мӛмкинлекләрне исәпкә алып, инвалид балаларның физик культура һәм спорт белән 

шӛгыльләнүләренә киң үтемлелеген тәэмин итү;; 

− сәламәтлекне ныгыту һәм иҗади озын гомерне озайту максатында урта, ӛлкән һәм 

ӛлкән яшьтәге кешеләр арасында физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт эшен оештыру;; 

− яшьләрнең, балаларның һәм яшүсмерләрнең җәйге ялын, сәламәтләндерүен һәм 

мәшгульлеген оештыруда булышлык күрсәтү;; 

− авыл яшьләрен даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шӛгыльләнүгә җәлеп 

итүгә булышлык күрсәтү; 

− авыл яшьләренең ялын оештыру;; 

− халыкта, бигрәк тә балалар һәм яшүсмерләрдә, физик культура һәм спорт белән даими 

шӛгыльләнүгә ихтыяҗ һәм ихтыяҗ тудыру, физик культура һәм спорт һәм сәламәт яшәү 

рәвеше ӛлкәсендә белем дәрәҗәсен арттыру. 
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Хоккей экипировкасы проблемасын да билгеләп үтәргә кирәк. Хоккей ӛчен Экипировка 

иң кыйммәтле әйбер булып тора һәм аны барлык ата-аналар да сатып ала алмый, чӛнки 

безнең район авыл хуҗалыгы районы булып тора һәм зур предприятиеләр юк, ата-

аналарның күпчелеге хезмәт хакын да катнаша уртача 15 000 мең сумга якын акча 

киләчәктә әлеге проблеманы хәл итү перспективаларын күрәсе килә. Муниципаль һәм 

республика дәрәҗәсендә проблемаларны хәл итү хоккей белән шӛгыльләнүгә җәлеп 

ителгән балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр санын арттырырга, яшь хоккейчыларның спорт 

осталыгын арттырырга - «Алтын алка» спорт мәктәбе хоккей командаларына 

республиканың иң яхшы ун командасы арасына керергә, хоккей белән шӛгыльләнү ӛчен 

матди-техник базаны ныгытырга ярдәм итәчәк.»; 

 

в)3.2 пунктны түбәндәге эчтәлекле 3.2.1 пункт ӛстәргә:: 

«3.2.1.Кулланучылар базарының торышы яшәү тирәлегенең сыйфатын һәм уңайлылыгын, 

шулай ук сәүдә челтәре аша таратыла торган товарларның, барыннан да элек, азык-тӛлек 

продуктларының сыйфатына һәм куркынычсызлыгына бәйле халык сәламәтлегенең 

торышын тәэмин итү ӛчен мӛһим әһәмияткә ия. 

    Районда кулланучылар базарын үстерү ӛчен уңай шартлар тудырылган.  

Бүгенге кӛндә Апас муниципаль районы территориясендә тӛбәк компанияләреннән 

«Тандер» ЯАҖ («Магнит») һәм Магнит-косметикс, «Агроторг» ЯАҖ («Пятерочка+») һәм 

Альбион-2002 (Бристоль), кызыл һәм Ак. 

2018 елда 200 урынга исәпләнгән 2 җәмәгать туклануы объекты ачылды.  

Район халкына кӛнкүреш хезмәтләре дә күрсәтелә. Агымдагы елда халыкка кӛнкүреш 

хезмәте күрсәтү буенча 17 эш урынына исәпләнгән 5 предприятие файдалануга 

тапшырылган. Ачылган объектлар арасында 3 чәчтарашханә, 2 автомойка белән 

автосервис бар. Кӛнкүреш хезмәтләре структурасында транспорт чараларына, 

машиналарга һәм җайланмаларга техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау (25%), торак һәм 

башка корылмаларны ремонтлау һәм тӛзү хезмәтләре (20%), шулай ук чәчтарашханәләр 

хезмәте (45%) ӛстенлек итә. 

Бу ӛлкәдә хезмәт күрсәтү ӛлкәсе киңәю тенденциясе күзәтелүгә карамастан, хәзерге 

вакытта районда химчистка, кием тегү, ӛйдә няня хезмәте, бәйрәмнәр оештыру, 

анимацион хезмәтләр юк. 

Сәүдә ӛлкәсендә кулланучылар базарын үстерүнең ӛстенлекле юнәлешләре булып җирле 

үзидарә органнары гамәлләре киләсе елларда аларга ярдәм итүгә юнәлтеләчәк.: 

      1. Халык ӛчен социаль әһәмиятле азык-тӛлек товарларының һәркем ӛчен мӛмкин 

булуын тәэмин итү максатларында сәүдә инфраструктурасын үстерү. 

2. Чит илдә җитештерелгән кулланучылар товарларын импортка алыштыру кысаларында 

үз илебездә җитештерелгән товарларны базарга чыгару юлы белән кулланучыларны 

җирле авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре продукциясе белән максималь тәэмин итү. 

2023 елга кулланучылар базарын үстерү нәтиҗәләре булырга тиеш: 

район муниципаль берәмлекләре халкының сәүдә объектлары мәйданы белән фактта 

тәэмин ителешен арттыру, бу намуслы кӛндәшлекле мохиттә халык ӛчен азык-тӛлек һәм 

азык-тӛлек булмаган товарларның һәркем ӛчен мӛмкин булуын арттырачак; 

авыл хуҗалыгы һәм башка азык-тӛлек продукциясен сатуны, авыл хуҗалыгы базарын 

тӛзүне гамәлгә ашыручы ваклап сату базарын оештыру; 

ваклап сату базарларына һәм ярминкәләренә туры килә торган товар әйләнешенең 

гомуми күләмен 10 га арттыру%; 
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җирле товар җитештерүчеләр тарафыннан сыйфатлы продукция чыгаруны 

стимуллаштыру юлы белән халыкка һәм район кунакларына товарлар сатып алу һәм 

аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү, шулай ук район территориясенә кертү, 

гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыручы контрафакт продукцияне, бигрәк тә 

алкоголь суррогатларын күпләп һәм ваклап сатуга эләгүне булдырмау. 

 

 3.2 пунктны түбәндәге эчтәлекле 3.2 пункт ӛстәргә:: 

«3.2.2.Яшьләр, хатын-кызлар һәм пенсионерлар арасында эшмәкәрлекне, социаль 

эшмәкәрлекне үстерү 

     Хәзерге дӛньяда яшьләргә киләчәктә аларга шӛгыльләнергә туры киләчәк эшчәнлекне 

билгеләү генә түгел. Эшмәкәрлек белән шӛгыльләнү тагын да катлаулырак. Күпләр бу 

хакта уйлана, әмма эшмәкәрлекнең максаты-тормышка ашырырга теләгән кешеләр аз. 

Шул ук вакытта яшьләр — зур потенциалга нигез салынган кешеләр, үзгәрешләргә 

омтылышлары бар.  

Яшьләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү-ул кече бизнес ӛлешен арттыру гына 

түгел, ә яшьләрнең мәшгульлеге проблемасын хәл итү дә.  

Яшьләрнең эшмәкәрлек эшчәнлегенә кызыксынуларын җәлеп итү максатыннан районның 

җирле үзидарә органнары тарафыннан бурычлар куелды: 

− районның мәгариф учреждениеләрендә 9-11 сыйныф укучылары арасында класстан 

тыш сәгатьләрдә районда гамәлдә булган бизнес, районда бизнес үсешенең 

перспективалы тармаклары турында, конкрет мисаллар китереп, лекцияләр укырга; 

- җитештерүгә чыгып, яшьләр ӛчен семинарлар оештыру; 

- ӛлкән сыйныф укучыларын эшмәкәрлек эшчәнлеге нигезләрен бушлай проектларда 

ӛйрәтү; 

- Апас агрокӛллияте программасына бизнес алып бару нигезләрен кертү тәкъдиме белән 

чыгарга.; 

− иң яхшы бизнес-идеяләргә яшьләр конкурсы үткәрү 

3.2 пунктны түбәндәге эчтәлекле 3.2.3 пункт ӛстәргә: 

«3.2.3.Бүгенге кӛндә КУЭ үсеше тӛрле юнәлешләрдә алып барыла. Икътисадның тӛрле 

секторларында эшмәкәрләр уңышлы эш алып баруга юнәлтелгән. Алар тӛрле ведомство 

программаларында катнашалар, шул исәптән «Лизинг-Грант», «Мини-ферма», «Яшь 

фермер», «Гаилә фермасы».  

Районда эшмәкәрләр эшчәнлегенең тӛп тӛре-сәүдә, тӛзелеш, авыл хуҗалыгы. Әмма соңгы 

елларда йӛк ташу, пассажирлар йӛртү кебек ӛлкәләр дә үсеш ала.  

2019 елда «Профсервис» ҖЧҖ үз милкенә автобус сатып алган һәм Апас-Болгар һәм 

Апас-Ю.Аткозино маршрутлары буенча ташый башлаган. Әлеге маршрутлар буенча 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирелә.  

Шәхси эшмәкәр Шәрәфетдинов һәм ШЭ Кәримов Коштау-Каратун-Апас-Казан һәм 

Тутай-Чирмешән-Каратун-Апас-Казан маршрутлары буенча пассажирлар йӛртәләр. Ә 

ШЭ Шәрәфетдинов ӛстәмә рәвештә Коштау-Каратун-Апас маршруты буенча 

пассажирлар ташый.  

Апас муниципаль районы Казан-Ульяновск трассасы буенда урнашкан, бу исә йӛк ташу 

һәм логистика юнәлешен үстерү ӛчен уңайлы.   

Сәнәгать секторы кыенлыкларга юлыга, әмма әлеге сектор предприятиеләре бизнеска 

инвестиция кертергә тырыша. Мәсәлән, «Стройсервис» ҖЧҖ һәм «Тайфун» ҖЧҖ Бетон 

җитештерүне дәвам итәләр. Ә 2018 елда тагын бер асфальт-бетон заводы ачылды. Шулай 



8 
 

ук «Татавтодор» АҖ Апас филиалы асфальт һәм бетон җитештерә һәм бер ел эчендә 332 

млн.сумлык продукция (асфальт) чыгара һәм 165 млн. сумлык юл эшләре башкара. 

Каратун тимер юл станциясе бистәсендә ―тәмле икмәк"ҖЧҖ үз проектын уңышлы 

тормышка ашыра. Предприятие икмәк-күмәч эшләнмәләре җитештерү белән шӛгыльләнә. 

Кече Күккүз авылында «Агровит» НПСПК чәй һәм дару үләннәрен фасовкалау цехын 

ачты, аның еллык күләме-5 млн. сум.  

Татарстан Республикасы Президенты йӛкләмәсен үтәү йӛзеннән безнең районда 3 

кооператив ачылды. «Рассвет» кулланучылар кооперативы, «Заготовитель» 

кулланучылар кооперативы һәм Апас-1 кулланучылар җәмгыяте авылда бизнесның бу 

рәвешенең уңышлы булуын исбатлыйлар.  

«Каратун ашлыгы» ҖЧҖ катнаш азык җитештерә, ашлык киптерү белән шӛгыльләнә.   

Шәхси эшмәкәр Зәйнуллина л.ф. 4,6 га мәйданда Чәчәк, кыяр, помидор һәм үсентеләр 

үстерә. Ӛстәмә рәвештә тәүлегенә 10 тоннага кадәр сӛт эшкәртү буенча мини-завод 

ачарга планлаштыра.»; 

 

 г)3.4 пунктны түбәндәге эчтәлекле 3.4.1 пунктчасы белән ӛстәргә: 

«3.4.1.2019 ел башына Апас муниципаль районы территориясендә теркәлгән эшсезлек 

дәрәҗәсе икътисади актив халыкның 0,4% ын тәшкил иткән.Халыкның үз бизнеслары 

белән мәшгульлеген тәэмин итү эшсезлек проблемаларын хәл итү һәм муниципаль 

берәмлекнең кеше капиталы потенциалын тормышка ашыру чыганакларыннан берсе 

булып тора 

 Кешегә үз-үзен тәэмин итәргә һәм үз бизнесларына башка эшсезләрне җәлеп итәргә 

мӛмкинлек бирә торган эшчәнлек рәвешләренә зур игътибар бирелә. Яңа эшне 

Формалаштыру һәм үстерүнең шундый вариантын халыкның үзмәшгульлеге 

программасы күз алдында тота. Әлбәттә, эшмәкәрләрнең шәхси эшмәкәрлектән 

үзмәшгульлеккә күчүе проблемасы кала. 2019 елның 20 августына үзмәшгульләр саны 

314 кеше тәшкил иткән, план буенча 336 кеше. »; 

 

 

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль район Башлыгы-       

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы Советы рәисе                       

 

        

 

Р.Н. Заһидуллин 
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Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы  

Совет карарына кушымта 

 

 «____»_______ 2019 №_

 

2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше фаразы 

№  Күрсәткеч исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Отчет Отчет Бәя Фараз Фараз Фараз 

  Тӛп күрсәткечләр               

1.1 
Халык саны (уртача 

еллык)) 

мең кеше 20,05 19,79 19,53 19,27 19,01 18,75 

1.1.1 алдагы елга % 98,80 98,70 98,67 98,67 98,65 98,84 

1.2 
Тулай территориаль 

продукт 

млн. сум. 6818,4 7033,9 7 331,00 7 611,00 8 043,00 8 607,00 

1.2.1 
узган елга карата 

чагыштырма бәяләрдә 

% 101,00 91,00 100,50 101,00 102,00 103,20 

1.2.2 
Узган елга Индекс-

дефлятор 

% 105,00 110,30 103,70 102,80 103,60 103,70 

  

Мөһим 

предприятиеләрнең 

исеме 

мең сум.             

  
1. А\Ф Апас ҖЧҖ мең сум. 218 

026,00 

73 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Каратун ашлыгы ҖЧҖ мең сум. 201 

995,00 

169 

000,00 

176 

129,00 

182 

871,00 

193 244,00 206 807,00 

  3. Каратун ХПП ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
4. Зөя АХП ҖЧҖ мең сум. 1 334 

664,00 

1 335 

280,00 

1 391 

609,00 

1 444 

880,00 

1 526 

833,00 

1 633 992,00 

1.3 

Эре һәм урта 

предприятиеләр буенча 

өстәмә бәя 

мең сум. 1 058 

075,00 

1 040 

621,00 

1 051 

027,00 

1 072 

048,00 

1 104 

209,00 

1 148 378,00 

1.3.1. алдагы елга % 81,00 98,35 101,00 102,00 103,00 104,00 

1.4. 

Тулаем территориаль 

продуктта кече һәм урта 

бизнесның өлеше 

% 21,60 23,10 24,00 24,50 25,00 27,00 

1.5. 

Сәнәгать җитештерүенең 

гомуми күләмендә 

инновацион 

җитештерүләр өлеше 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Үзләре җитештергән төяп 

җибәрелгән товарлар, үз 

көчләре белән 

башкарылган эшләр һәм 

күрсәтелгән хезмәтләр 

күләме 

мең сум. 414 

543,00 

356 

330,00 

373 

078,00 

389 

620,00 

416 555,00 445 780,00 

1.6.1 
Сәнәгать җитештерүе 

индексы, алдагы елга 

% 72,20 59,10 100,00 101,00 102,90 102,90 

1.6.2 
узган елга индекс-

дефлятор 

% 102,50 115,10 104,70 103,40 103,90 104,00 

  
Мөһим 

предприятиеләрнең 

мең сум.             
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исеме 

  1. А\Ф Апас ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
2. Каратун ашлыгы ҖЧҖ мең сум. 161 

123,00 

162 

207,00 

169 

831,00 

180 

171,00 

192 626,00 206 141,00 

  3. Каратун ХПП ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. Зөя АХП ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 

Микропредприятиеләрне 

дә кертеп, кече һәм урта 

предприятиеләр 

әйләнеше 

мең сум. 5 118 

840,80 

2 677 

700,80 

2 704 

478,00 

2 758 

567,00 

2 841 

324,00 

2 954 977,00 

1.7.1 алдагы елга % 200,00 52,31 101,00 102,00 103,00 104,00 

1.8 
Авыл хуҗалыгы 

продукциясе күләме 

мең сум. 4 729 

860,00 

4 282 

415,00 

4 489 

920,00 

4 703 

101,00 

4 950 

541,00 

5 226 207,00 

1.8.1 
узган елга карата 

чагыштырма бәяләрдә 

% 102,40 90,00 101,30 101,50 101,80 101,90 

1.8.2 
индексы-дефлятор, 

алдагы елга 

% 100,30 100,60 103,50 103,20 103,40 103,60 

1.9 

Барлык финанслау 

чыганаклары хисабына 

төп капиталга 

инвестицияләр күләме 

мең сум. 1 137 

620,00 

1 600 

324,00 

1 648 

334,00 

1 730 

750,00 

1 851 

903,00 

2 000 055,00 

1.9.1 
узган елга карата 

чагыштырма бәяләрдә 

% 100,50 133,60 98,00 101,00 102,80 103,70 

1.9.2 
узган елга индекс-

дефлятор 

% 105,30 105,30 105,10 104,00 104,10 104,10 

  
Мөһим 

предприятиеләрнең 

мең сум.             
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исеме 

  1. А\Ф Апас ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Каратун ашлыгы ҖЧҖ мең сум. 324,00 330,00 310,00 300,00 320,00 330,00 

  3. Каратун ХПП ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. ООО СХП Свияга 
мең сум. 164 

824,00 

441 

332,00 

500 

000,00 

600 

000,00 

700 000,00 900 000,00 

1.10 
Ваклап сату әйләнеше мең сум. 1 499 

430,00 

1 511 

722,00 

1 606 

235,00 

1 699 

005,00 

1 809 

397,00 

1 928 843,00 

1.10.1 
узган елга карата 

чагыштырма бәяләрдә 

% 100,60 98,50 101,00 102,10 102,50 102,60 

1.10.2 
Индексы-дефлятор, 

алдагы елга 

% 104,10 103,10 105,20 103,60 103,90 103,90 

1.11 
Халыкка түләүле 

хезмәтләр күләме 

мең сум. 194 

640,00 

207 

300,00 

219 

872,00 

233 

459,00 

249 581,00 267 337,00 

1.11.1 
узган елга карата 

чагыштырма бәяләрдә 

% 100,00 102,50 101,40 101,90 102,40 102,60 

1.11.2 
индексы-дефлятор, 

алдагы елга 

% 105,20 103,90 104,60 104,20 104,40 104,40 

1.12 

Ел башыннан алып, 

алдагы елга куллану 

бәяләре индексы 

% 102,8 102,5 105,0 103,7 104,0 104,0 

1.13 
Икътисадта мәшгульләр 

саны (уртача еллык)) 

мең кеше 10,00 9,80 9,70 9,60 9,60 9,60 

1.14 
Хезмәт хакы фонды-

барлыгы 

мең сум. 1238947,2 1288642,8 1375316,8 1472869,4 1590876,9 1718899,0 

1.14.1 алдагы елга % 110,60 104,01 106,70 107,10 108,00 108,00 
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  берсе аның               

1.14.2 

эре һәм урта 

предприятиеләр буенча 

(бюджетникларны да 

кертеп)) 

мең сум. 1051551,6 1125256,9 1194475,4 1270835,5 1359793,7 1454979,3 

1.14.3 
бюджет оешмалары 

буенча 

мең сум. 502058,7 565220,0 582157,4 598504,9 622445,1 649203,1 

1.14.4 

эре һәм урта 

предприятиеләр буенча, 

бюджет оешмалары 

хезмәткәрләреннән тыш 

мең сум. 531382,7 560036,9 612318,1 672330,6 737348,4 805776,0 

  1. А\Ф Апас ҖЧҖ мең сум. 34 706,00 15 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Каратун ашлыгы ҖЧҖ мең сум. 21 372,00 20 661,00 22 000,00 23 294,00 24 842,00 26 524,00 

  3. Каратун ХПП ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
4. Зөя АХП ҖЧҖ мең сум. 258 

237,00 

247 

571,00 

277 

810,00 

294 

155,00 

313 702,00 334 937,00 

1.15 

Предприятие һәм оешма 

хезмәткәрләренең 

исемлек буенча уртача 

саны 

кеше 4520 4414 4375 4339 4330 4349 

1.15.1 алдагы елга % 100,60 97,65 99,12 99,20 99,80 100,40 

  аңардан:               

1.15.2 

эре һәм урта 

предприятиеләр 

хезмәткәрләре (бюджет 

хезмәткәрләрен дә 

кертеп) 

кеше 3827 3733 3700 3669 3660 3679 
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1.15.3 
бюджет оешмалары 

хезмәткәрләре 

кеше 1790 1762 1745 1740 1740 1745 

1.15.4 

эре һәм урта 

предприятиеләр 

хезмәткәрләреннән тыш 

кеше 2037 1971 1955 1929 1920 1934 

1.15.5 

кече предприятиеләр 

хезмәткәрләре 

(микропредприятиеләрне 

дә кертеп) 

кеше 693 681 675 670 670 670 

1.16 
Уртача айлык номиналь 

хезмәт хакы 

сум 22844,0 24331,5 26196,5 28287,4 30617,3 32936,7 

1.16.1 алдагы елга % 109,90 106,50 106,58 106,76 106,87 106,30 

  шул исәптән:               

1.16.2 

эре һәм урта 

предприятиеләр буенча 

(бюджетникларны да 

кертеп)) 

сум 22900,0 25122,9 26902,6 28845,0 30960,7 32956,9 

1.16.3 
бюджет оешмалары 

буенча 

сум 23373,3 26731,9 27801,2 28664,0 29810,6 31003,0 

1.16.4 

эре һәм урта 

предприятиеләр буенча, 

бюджет оешмалары 

хезмәткәрләреннән тыш 

сум 21738,8 23678,2 26100,5 29073,7 32003,0 34719,8 

1.16.5 

кече предприятиеләр 

буенча 

(микропредприятиеләрне 

дә кертеп) 

сум 22534,3 19993,4 20593,2 21211,0 22059,4 23162,4 
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Мөһим 

предприятиеләрнең 

исеме 

мең сум.             

  1. А\Ф Апас ҖЧҖ мең сум. 21 266,00 19 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Каратун ашлыгы ҖЧҖ мең сум. 22 970,00 23 586,00 25 822,00 27 504,00 29 332,00 31 317,00 

  3. Каратун ХПП ҖЧҖ мең сум. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. Зөя АХП ҖЧҖ мең сум. 18 713,00 18 785,00 19 867,00 21 162,00 22 568,00 24 096,00 

1.12 

Ел башыннан алып, 

алдагы елга куллану 

бәяләре индексы 

% 102,80 102,50 105,00 103,70 104,00 104,00 

1.16.1 алдагы елга % 109,90 106,50 106,58 106,76 106,87 106,30 

1.17 
Реаль хезмәт хакы, 

алдагы елга 

% 106,91 103,90 101,50 102,95 102,76 102,21 

1.18 
Халыкның акчалата 

керемнәре 

мең сум. 3 604 

501,00 

4 035 

705,61 

4 221 

006,00 

4 418 

866,00 

4 633 

877,00 

4 877 966,00 

1.19 

Җан башына акчалата 

керем (бер ай эчендә 

уртача)) 

сум 14 981,30 16 991,30 18 011,00 19 109,00 20 313,00 21 634,00 

1.19.1 алдагы елга % 100,46 113,42 106,00 106,10 106,30 106,50 

1.20 

Узган елга халыкның 

реаль акчалата 

керемнәре 

% 97,72 110,65 100,95 102,31 102,21 102,40 

1.21 

Җирле бюджетка салым 

һәм салым булмаган 

түләүләр - Барлыгы 

мең сум. 231 

101,00 

239 

178,30 

199 

951,70 

207 

509,20 

214 059,20 214 059,20 

  шул исәптән:               
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1.21.1 
кече һәм урта 

предприятиеләрдән 

мең сум. 10 500,00 9 500,00 9 600,00 9 700,00 9 900,00 10 500,00 

1.22 
физик затлар кеременә 

салым 

мең сум. 170 

253,80 

178 

083,00 

145 

310,80 

152 

184,00 

160 995,00 160 995,00 

1.22.1 алдагы елга % 112,89 104,60 81,60 104,70 105,80 100,00 

1.23 

Теркәлгән эшсезләр саны 

(вакыт азагына)) 

кеше 36,00 44,00 48,00 50,00 51,00 52,00 

1.24 

Теркәлгән эшсезлек 

дәрәҗәсе (чоры 

ахырына) 

% 0,37 0,44 0,53 0,55 0,55 0,57 

 


