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ПАСПОРТ
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Олы Елово авыл җирлеге "муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын раслау турында" 2007 ел, 30
нчы июль, 318 нче номерлы карары»
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Олы Елово авыл
Исем

җирлеге "муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт

Программалар

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын раслау
турында" 2007 ел, 30 нчы июль, 318 нче номерлы карары»
- РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29 декабрь 2004 ел, № 190-ФЗ;
- 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
"Россия

Федерациясендҽ

җирле

ҥзидарҽ

оештыруның

гомуми

принциплары турында"»;
- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге
турында

һҽм

Россия Федерациясенең аерым

закон актларына

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 2007 елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ
Эшлҽҥ ҿчен нигез

номерлы Федераль закон»;

Программалар

- «Транспорт куркынычсызлыгы турында " 09.02.2007 ел, № 16-ФЗ
Федераль закон»;
- Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2015 елның 25 декабрендҽге 1440
номерлы

«җирлеклҽрнең,

шҽһҽр

округларының

транспорт

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программаларына талҽплҽрне
раслау турында " карары»;
- «Олы Елово авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең генераль
планы.
Программаның Заказчысы

Татарстан Республикасы Алабуга районы администрациясе, 423600,
Алабуга шҽһҽре, Нефтьчелҽр пр., 30

Программаны Эшлҽҥче
Программаның максаты-Олы Елово авыл җирлегенең заманча һҽм
нҽтиҗҽле транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ, муниципаль берҽмлек
халкы ҿчен транспорт комплексының хҽрҽкҽт иминлеге дҽрҽҗҽсен,
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең сыйфатын һҽм ҥтемлелеген арттыру.
Программаның максатлары һҽм

Ҽлеге максатларга ирешҥ ҿчен тҿп бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк:

бурычлары

- гомуми

файдаланудагы

автомобиль

юлларын

ҥстерҥ

камиллҽштерҥ чараларын оештыру;
- юл йҿрҥ шартларын яхшырту буенча чаралар оештыру ; ;
- юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чаралар оештыру;;
- җҽяҥлелҽр инфраструктурасын ҥстерҥ.
Транспорт инфраструктурасын

- гомуми файдаланудагы юлларның озынлыгы;

ҥстерҥнең максатчан

- УДС тыгызлыгы;

кҥрсҽткечлҽре (Индикаторлары)

- тротуарларның озынлыгын арттыру, км;
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һҽм

- тукталыш пунктларының җиһазланышы, %;
- җҽлеп итҥ объектларының вакытлы парковкалары белҽн тҽэмин
ителеш дҽрҽҗҽсенең туры килҥе,%.
Программаны тормышка ашыру
сроклары һҽм этаплары

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2035 еллар.
Программаны тормышка ашыру этапларга бҥлекчҽлҽрне кҥздҽ тотмый.

Транспорт инфраструктурасы

Ҽлеге программада кҥрсҽтелгҽн чаралар транспорт чараларыннан,

объектларын (чаралар

җҽяҥлелҽрдҽн файдаланучыларның уңайлылыгын һҽм

тҿркемнҽре, Ярдҽмче

куркынычсызлыгын арттыруга, Олы Елово авыл җирлегенең социаль-

программалар, инвестиция

икътисади хҽлен яхшыртуга юнҽлдерелгҽн.

проектлары) проектлау, тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ буенча
планлаштырылган чараларны
(инвестицион проектларны)
эрелҽндерелгҽн тасвирлау)
2019-2035 елларда программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
финанс чараларының гомуми кҥлҽме 15445 мең сум тҽшкил итҽчҽк,
шул исҽптҽн җирле бюджет акчасы – 85 мең сум, тҿбҽк бюджеты
акчасы-15360 мең сум, шул исҽптҽн еллар буенча:
2019 елда-1265 мең сум;
2020 елда-1355 мең сум.;
Кҥлҽме һҽм финанслау
чыганаклары программасын

2019 елда-1265 мең сум;
2019 елда-1265 мең сум;
2020 елда-1355 мең сум.;
Программаны финанслау ҿчен акча кҥлҽме фаразланган характерда
һҽм ел саен җирле ҥзидарҽнең вҽкиллекле органы тарафыннан
тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш.
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1 Муниципаль берҽмлекнең транспорт инфраструктурасы торышы характеристикасы
1.1 Россия Федерациясе субъектының Россия Федерациясе пространство оешмасы структурасында
положениесен анализлау, Россия Федерациясе субъектының пространство оешмасы структурасында җирлекнең
торышын анализлау
Татарстан Республикасы Россия Федерациясе субъекты булып тора, Россиянең Европа ҿлеше ҥзҽгендҽ
Кҿнчыгыш Европа тигезлегендҽ, ике елга-Идел һҽм Кама кушылган урында урнашкан. Территориаль Идел буе
федераль округы составына керҽ, Идел буе икътисади районына икътисади яктан карый. Республика
башкаласы-Казан шҽһҽре.
Татарстан Республикасы Киров, Ульяновск, Самара һҽм Оренбург ҿлкҽлҽре, Башкортостан
Республикасы, Марий Эл Республикасы, Удмурт Республикасы һҽм Чуваш Республикасы белҽн чиктҽш. Карала
торган субъектның мҽйданы 67 847 км2, территориянең озынлыгы – тҿньяктан кҿньякка 290 км һҽм
кҿнбатыштан кҿнчыгышка 460 км.
Республиканың муниципаль тҿзелеше кысаларында, Татарстанның административ-территориаль
берҽмлеклҽре чиклҽрендҽ 956 муниципаль берҽмлек тҿзелде:

-

2 шҽһҽр округы;
Муниципаль районнар;
2 шҽһҽр округы;
872 авыл җирлеге.

Алабуга районы Татарстан Республикасының тҿньяк-кҿнчыгышында административ-территориаль
берҽмлек һҽм муниципаль берҽмлек булып тора. Административ ҥзҽге-Алабуга шҽһҽре Казан шҽһҽреннҽн 215
км ераклыкта урнашкан. Район мҽйданы-1362,1 км2. Алабуга районы тҿньякта һҽм тҿньяк-кҿнчыгышта
Удмуртия Республикасы һҽм Менделеевск муниципаль районы белҽн чиктҽш, кҿнчыгышта һҽм кҿньяккҿнчыгышта – Тукай муниципаль районы, Яр Чаллы шҽһҽр округы, кҿньякта – Тукай һҽм Тҥбҽн Кама
районнары, кҿнбатышта – Татарстан Республикасының Мамадыш районы белҽн чиктҽш. Алабуга районы Яр
Чаллы агломерациясе составына керҽ.
Алабуга районы составына бер шҽһҽр җирлеге (Алабуга шҽһҽре) һҽм 15 авыл җирлеге керҽ:

-

Ҽлмҽт авыл җирлеге;
Бехтерев авыл җирлеге;
Ҽлмҽт авыл җирлеге;
Олы Качык авыл җирлеге;
Олы Шҥрнҽк авыл җирлеге;
Костенеево авыл җирлеге;
Ҽлмҽт авыл җирлеге;
Ҽлмҽт авыл җирлеге;
Мурзиха авыл җирлеге;
Ҽлмҽт авыл җирлеге;
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-

Ҽлмҽт авыл җирлеге;
Ҽлмҽт авыл җирлеге;
Танай авыл җирлеге;
Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге;
Яковлево авыл җирлеге

Олы Елово авыл җирлеге Татарстан Республикасының тҿньяк-кҿнчыгышында, Алабуга муниципаль
районының кҿнбатыш ҿлешендҽ урнашкан. Олы Елово авыл җирлеге Татар Дҿм-Дҿме авыл җирлеге белҽн
чиктҽш, кҿнчыгышта Морт авыл җирлеге белҽн, кҿньяк-кҿнчыгышта Мурзиха авыл җирлеге белҽн, кҿньякта
Алабуга муниципаль районының Яковлево авыл җирлеге белҽн, кҿнбатышта Мамадыш муниципаль
районының Малмыж авыл җирлеге белҽн чиктҽш.
Олы Елово авыл җирлеге составына ҽлеге закон нигезендҽ Олы Елово авылы (административ ҥзҽк)
керҽ.
Олы Елово авыл җирлегенең гомуми мҽйданы 5182,7 га тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн Олы Елово авылының
мҽйданы – 87,7 га (картографик материал буенча).
Җирлектҽ балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, авыл мҽдҽният йорты, китапханҽ, элемтҽ
бҥлеге, «Морт» агрофирмасы ҖЧҖенең авыл хуҗалыгы предприятиесе (машина-трактор паркы, гараж) бар.
Хҽзерге вакытта Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлегенең башка җирлеклҽре белҽн
«М-7 «Волга»-Олы Шҥрнҽк»тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге юл аша элемтҽгҽ ашырыла. Ҽлеге юл Олы Елово авыл
җирлеге белҽн кҿньяктан тҿньякка таба уза.
1.2 Җирлекнең социаль-икътисади характеристикасы, җирлек территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлегенең характеристикасы, шул исҽптҽн транспорт ҿлкҽсендҽге эшчҽнлекне дҽ кертеп, транспорт соравын
бҽялҽҥ
Икътисади ҥсеш кҥрсҽткечлҽренең берсе-халык саны. Халык санын ҥзгҽртҥ җирлектҽ тормыш
дҽрҽҗҽсе, яшҽҥ ҿчен территориянең җҽлеп итҥчҽнлеге, икътисади эшчҽнлек алып бару индикаторы булып тора.
Соңгы 9 елда Олы Елово авыл җирлеге территориясендҽ халык санын ҥзгҽртҥ буенча мҽгълҥмат 1
рҽсемдҽ китерелгҽн.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

320
310
300
290
280

270
260
250
1 нче рҽсем-Олы Елово авыл җирлегендҽ халык саны ҥзгҽрҥ динамикасы
2017 ел мҽгълҥматлары буенча авыл җирлеге территориясендҽ 275 кеше яши.
1 рҽсемдҽ тҽкъдим ителгҽн диаграмманы анализлау соңгы елларда халык санын киметҥ турында
нҽтиҗҽ ясарга мҿмкинлек бирҽ.
Алабуга муниципаль районының Хуҗалык исҽбе кҥрсҽткечлҽре буенча, 15 авыл җирлеге арасында
халык саны буенча Олы Елово 14 нче урында тора. Аның халкында балалар ҿлеше-районда иң югарыларның
берсе (19,0 %; икенче урын). Пенсия яшендҽге затларның чагыштырма авырлыгы буенча (24,7 %) җирлек
унынчы, ҽ эшкҽ яраклы халык ҿлеше буенча (56,3%) 11 нче урында. Демографик йҿклҽнеш буенча (775) Олы
Елово авыл җирлеге районның авыл җирлеклҽре арасында бишенче урында тора.
Олы Елово авыл җирлегенең икътисади системасы агросҽнҽгать комплексын һҽм инфраструктура
тармакларын ҥз эченҽ ала. Авыл җирлеге җитештерҥнең нигезен авыл хуҗалыгы тҽшкил итҽ. Олы Елово авыл
җирлегендҽ «Морт» агрофирмасы ҖЧҖ (машина-трактор паркы, гараж), ындыр табагы, ашлык склады эшли.
Авыл җирлегенең инфраструктура предприятиелҽре социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ учреждениелҽре һҽм
административ-идарҽ оешмалары тарафыннан тҽкъдим ителгҽн.
«Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлегенең социаль-икътисади ҥсеш дҽрҽҗҽсенең
характеристикасы» муниципаль берҽмлеге Паспорты мҽгълҥматлары буенча, 2011 елның 1 гыйнварына Олы
Елово авыл җирлеге территориясендҽ 13 шҽхси эшмҽкҽр теркҽлгҽн.
1.3 Транспорт инфраструктурасы эшчҽнлегенең характеристикасы һҽм эш кҥрсҽткечлҽре
Олы Елово авыл җирлегенең транспорт системасы ҥсеше җирлектҽ яшҽҥчелҽрнең тормыш сыйфатын
яхшыртуда мҿһим шарт булып тора.
Транспорт, башка инфраструктура тармаклары белҽн беррҽттҽн, социаль һҽм икътисади максатларга
ирешҥдҽ мҿһим инструмент булып, җҽмгыять тормышының база шартларын тҽэмин итҽ.
Транспорт ҥсешендҽге проблемалар социаль ҥсешнең акрынаюына һҽм бердҽм икътисадый киңлек
формалаштыруга куркыныч тудыра. Аларны тиз арада хҽл итҥ милли икътисадның тотрыклы ҥсеш фазасына
кҥчҥе шартларында аеруча мҿһим.
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Алабуга муниципаль районының транспорт инфраструктурасы Татарстан Республикасының транспорт
челтҽренҽ интеграциялҽнгҽн һҽм автомобиль, торбаҥткҽргеч, тимер юл, авиация транспортлары белҽн тҽэмин
ителгҽн.
Автомобиль юллары-җирлекнең транспорт системасының мҿһим ҿлеше. Халыкның икътисади ҥсеше
һҽм тормыш сыйфаты транспорт-эксплуатация халҽте һҽм ҥсеш дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле.
Олы Елово авыл җирлегенең транспорт каркасы гамҽлдҽге региональ һҽм җирле автомобиль юллары
челтҽрлҽреннҽн формалашкан.
Олы Елово авыл җирлегенең Татарстан Республикасының башка районнары һҽм Россия тҿбҽклҽре
белҽн транспорт элемтҽсе хҽзерге вакытта «М-7 «Волга»- Олы Шҥрнҽк» тҿбҽк автомобиль юлы аша гамҽлгҽ
ашырыла, ул җирлек аша тҿньяктан кҿньякка һҽм кҿньяк юнҽлештҽ М7 «Волга»га чыга. ! !

1.4 !
! Алар җирлек территориясен кҥрше территориялҽр, авыл җирлеге торак пунктлары белҽн
тоташтыралар, җирлекнең барлык торак пунктларының тормыш-кҿнкҥрешен тҽэмин итҽлҽр, җирлекнең ҥсеш
мҿмкинлеклҽрен билгелилҽр, алар буенча йҿк һҽм пассажирлар йҿртҽлҽр. Авыл җирлегенең тотрыклы
икътисадый ҥсешенҽ ирешҥ, җирле җитештерҥчелҽрнең конкуренциягҽ сҽлҽтен арттыру һҽм халыкның тормыш
сыйфатын яхшырту мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ автомобиль юллары челтҽренең ҥсеш дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле.
Алабуга муниципаль районы составындагы Олы Елово авыл җирлеге территориясендҽ җирле
ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары исемлеге, тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлекнең Генераль планы
мҽгълҥматлары буенча 1 нче таблицада кҥрсҽтелгҽн.
1 нче Таблица-Олы Елово авыл җирлеге территориясендҽ автомобиль юллары Исемлеге
№
яңалыкл

Озынлык,

Юл исеме

ар

км

Тибы ҿслеге

Архивы
Бер

Олы Елово авылы янында биотермик чокырга керҥ

0,8

асфальт-бетон

Ике

Олы Елово авылы янындагы объектларга керҥ

0,2

грунтовое
А

выл җирлеге территориясе буенча узучы«М-7 «Волга»- Олы Шҥрнҽк»тҿбҽк юлы транспорт системасына
сизелерлек йогынты ясый. Тикшерелгҽн муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ ҽлеге автотрассада транспорт
агымының интенсивлыгы җирлекнең башка транспорт артериялҽре белҽн чагыштырганда шактый югары. «М-7
«Волга»- Олы Шҥрнҽк» автоюлы буенча башкарыла торган корреспонденция кҥлҽме зур булу сҽбҽпле, Олы
Елово авыл җирлеге территориясендҽ, каралучы автотрасса янында ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит һҽм халык сҽламҽтлеге
ҿчен уңайсыз фон барлыкка килҽ, дип билгелҽп ҥтҽргҽ мҿмкин: югары дҽрҽҗҽдҽ тавыш та керми, атмосфера
һавасын пычрату, тискҽре йогынты туфракка янында автомобиль юлы. Шуңа бҽйле рҽвештҽ юлны
тҿзеклҽндерҥ талҽп ителҽ.
Җирле юллар ҿлешендҽ (тҿбҽк автоюлын исҽпкҽ алмаганда) экологик йҿклҽнеш юл хҽрҽкҽтендҽ
катнашучылар тарафыннан тҥбҽндҽге хҽллҽр аркасында тҥбҽн дип бҽялҽнҽ:

-

югары булмаган ҽһҽмияте хҽрҽкҽте һҽм загрузки УДС;

11

-

гомуми агымда йҿк транспорт чараларының аз ҿлеше;
заторовых хҽллҽр булмау.

Олы Елово авыл җирлеге терҽк челтҽренең җирле автомобиль юлларында транспорт агымының тизлеге
тулаем алганда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥче зурлыкларга туры килҽ
Юлларга хезмҽт кҥрсҽтҥ подрядчы оешма тарафыннан ел саен тҿзелҽ торган «Олы Елово авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ муниципаль автомобиль юлларын, тротуарларны һҽм юл
корылмаларын карап тоту буенча эшлҽр комплексын ҥтҽҥгҽ муниципаль контракт буенча гамҽлгҽ ашырыла.
Эшлҽр составына керҽ:

-

ҥз эченҽ юл киемнҽрен, бҥлеп бирелгҽн полосаны, җир полотносын, су бҥлҥ системасын, юл

корылмаларын – юлларны тҿзеклҽндерҥ элементларын карап тоту; яшеллҽндерҥ; хҽрҽкҽт иминлеген һҽм
хҽрҽкҽтне оештыру һҽм башка эшлҽрне алган, алар нҽтиҗҽсендҽ гамҽлдҽге норматив документ нигезендҽ
юлларның, тротуарларның һҽм юл корылмаларының транспорт-эксплуатацион торышына булышлык
кҥрсҽтелҽ.;

-

кҿрҽш белҽн кышкы тайгакстью белҽн урып-җыю кар валов, юл кырыеннан;
автобус тукталышларын карап тоту һҽм тукталышлар янындагы территория;
яңадан килҥ һҽм тузган горизонталь тамганы торгызу;
юл чатларын, җҽяҥлелҽр кичҥ урыннарын, җҽяҥлелҽр кичҥ юллары индикаторларын карап тоту;
заказчының тиешле кҥрсҽтмҽсе буенча тизлекне мҽҗбҥри киметҥ ҿчен ясалма тигезсезлеклҽрне

монтажлау/демонтажлау;

-

юл билгелҽрен карап тоту, монтажлау (урнаштыру) һҽм сҥтҥ эшлҽре, заказчы тарафыннан бирелгҽн

юл билгелҽрен урнаштыру схемасы нигезендҽ.
Эшлҽрне башкару сыйфатын тикшерҥ килештерелгҽн график буенча, расланган критерийлар нигезендҽ
муниципаль автомобиль юлларын карап тоту сыйфатын бҽялҽҥнең йомгаклау актын тҿзҥ белҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
Муниципаль берҽмлекнең урам-юл челтҽре җитешсезлеклҽренҽ җирлекнең урам-юл челтҽре ҿлешендҽ
каты ҿслек булмау һҽм җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽтен тҽртипкҽ салу ҿчен кирҽкле тротуарларның булмавы керҽ.
1.5 Авыл җирлегендҽ транспорт чаралары паркы составын һҽм автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсен
анализлау, парковкалар (парковка урыннары белҽн тҽэмин итҥ)
Машина кую урыннарын урнаштыру һҽм транспорт чараларын туктату параметрлары буенча алынган
мҽгълҥматны анализлау парковка пространствосына ихтыяҗны канҽгатьлҽндерҥ дҽрҽҗҽсен һҽм аның
тарафыннан юл челтҽренҽ тудырыла торган йҿклҽнешне бҽялҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк.
"Олы Елово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ автотранспортны саклау җирлек
халкының ҥзенҽ тартып торган объектлары һҽм йорт яны участоклары чиклҽрендҽ башкарыла.
«Олы Елово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ транспорт чараларының актив
паркына сан ягыннан һҽм сыйфатлы анализ ясау ҿчен Россия Федерациясе Федераль салым хезмҽте (ФСХ)
хисаплары кулланылды. Олы Елово авыл җирлеге буенча транспорт саны 2016 елга 98 транспорт чарасы
тҽшкил иткҽн. Авыл җирлеге территориясендҽ теркҽлгҽн транспорт чараларының кҥпчелеген җиңел
автомобильлҽр тҽшкил итҽ.
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Алынган мҽгълҥматларга караганда, Олы Елово авыл җирлегендҽ 1000 кешегҽ 356 җиңел автомобиль
йҿртелҽ.
1.6 Гомуми файдаланудагы транспорт чараларының эш характеристикасы, пассажирлар агымын
анализлауны да кертеп
Пассажирлар транспорты халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсенең мҿһим элементы булып тора, аннан башка
җҽмгыятьнең нормаль эшлҽве мҿмкин тҥгел. Ул халыкның җитештерҥ, кҿнкҥреш, мҽдҽни максатларга бҽйле
кҥчмҽ хҽрҽкҽтлҽргҽ булган ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥгҽ юнҽлдерелгҽн.
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Олы Елово авыл җирлеге территориясе
буенча 103 нче номерлы муниципаль маршрут буенча Даими шҽһҽр яны автобусларында пассажирлар йҿртҥ
гамҽлгҽ ашырыла.
Авыл җирлеге территориясендҽ " Елово торак пункты»җҽмҽгать транспортының бер тукталыш пункты
урнашкан. Бу тукталышта тиешле юл билгесе, автобус павильоны, утырту мҽйданчыгы һҽм стационар тышкы
электр уты юк, ҽмма тукталыш мҽйданчыгы бар һҽм ИП янында җҽяҥлелҽр кичҥ урыны урнашкан.
Пассажирлар йҿртҥне гамҽлгҽ ашыру даими пассажирлар йҿртҥ муниципаль маршрутларының
расланган реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Гомуми файдаланудагы маршрут пассажир транспорты
системасы куелган бурычларны ҥти. Проблемалар арасында искергҽн кҥчмҽ составның уңайлылыкның һҽм
экологиянең тҥбҽн кҥрсҽткечлҽре белҽн файдаланылуын билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк. Тукталыш объектлары
гамҽлдҽге нормативларга туры китереп тиешле кҥлҽмдҽ җиһазландырылмаган.
1.7 Җҽяҥлелҽр һҽм велосипедларда йҿрҥ шартларының характеристикасы
Җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте корреспонденциялҽрнең иң кулай тҿре булып тора, чҿнки транспорт
инфраструктурасына иң аз талҽплҽр куела, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне пычратуга һҽм таушалуга бҽйле тискҽре
нҽтиҗҽлҽргҽ китерми, шулай ук халыкның сҽламҽтлек дҽрҽҗҽсен арттыруга ярдҽм итҽ. Ҽмма гражданнарның
уңайлы һҽм куркынычсыз хҽрҽкҽт итҥе ҿчен, юл хҽрҽкҽтен оештыруның тиешле техник чараларын кулланып,
урам-юл челтҽрен кирҽкле җҽяҥлелҽр элемтҽлҽре белҽн тҽэмин итҽргҽ кирҽк.
Олы Елово авыл җирлеге урамнарының һҽм юлларының кҥп ҿлеше тротуарлар һҽм җҽяҥлелҽр юллары
белҽн тҽэмин ителмҽгҽн. Авыл җирлегенең урам-юл челтҽрен заманча җҽяҥлелҽр инфраструктурасы белҽн
тҿзеклҽндерҥ кайбер бурычларны хҽл итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк:

-

җҽяҥлелҽр хҽрҽкҽте иминлеген һҽм уңайлылыгын арттыру;
авыл җирлеге торак пунктларының җҽяҥлелҽр ҿчен ҥтемлелеген тҽэмин итҥ;
җирлек халкының җҽяҥле хезмҽт миграциялҽренең, ягъни хезмҽт кушымтасы урыннарына кҥчҥнең

сыйфатын кҥтҽрергҽ;

-

авыл җирлеге белҽн ҥзҽк район арасында җҽяҥлелҽр элемтҽсен тҽэмин итҽргҽ;
мҽдҽни-кҿнкҥреш хезмҽте кҥрсҽтҥ объектларының җҽяҥлелҽр ҿчен уңайлы булуын тҽэмин итҥ;
җирлектҽге торак пунктлар эчендҽ җҽяҥлелҽр элемтҽсен арттыру;
туристлыкны рекреациялҽҥ һҽм ҥстерҥ максатларында, мҽдҽни мирас статусына ия тарихи-

ландшафт комплексларын җҽяҥлелҽр маршрутлары белҽн тҽэмин итҽргҽ.
Тикшерелҥче

муниципаль

берҽмлекнең

урам-юл
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челтҽре

тышкы

электр

яктырту

белҽн

җиһазландырылмаган.
Велосипед хҽрҽкҽте җҽяҥлелҽр йҿри торган урыннардагы кебек ҥк ҿстенлеклҽргҽ ия, ҿстҽвенҽ,
корреспонденция дҽ зур араларга туры килҽ. Җирлек территориясендҽ велосипедта йҿрҥ ҿчен махсус юллар
каралмаган. Велосипедчылар хҽрҽкҽте гомуми файдаланудагы юллардагы юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре
талҽплҽренҽ туры китереп гамҽлгҽ ашырыла.
1.8 Йҿк транспортларының хҽрҽкҽт характеристикасы, коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽренең транспорт
чаралары эшен бҽялҽҥ, ҽлеге транспорт чаралары ҿчен инфраструктура торышын бҽялҽҥ
Грузовойтранспортявляетсяосновнымвидомтранспортадляперемещениягрузовотместапроизводствакме
ступотребления.Шулай итеп, йҿк ташучы транспорт-авария юллары аша ҥтҽ торган тҿп юл-транспорт
поселоклары,шулай ук ҥзҽк ҥзҽк юл буйлары һаваның пычрануы, йҿк тҿягеч-транспорт челтҽре авыл
җирлегенең кимҥенҽ бҽйле.
Муниципаль берҽмлектҽ йҿк транспорты хҽрҽкҽтенең тҿп маршрутлары «М-7 «Волга»-Олы
Шҥрнҽк»федераль ҽһҽмияттҽге автомобиль юлы буйлап уза.
Авыл җирлеге территориясендҽ «Морт» агрофирмасы ҖЧҖенең (машина-трактор паркы, гараж) авыл
хуҗалыгы предприятиелҽре, ындыр табагы, ашлык склады тҿп урыннар булып тора.
1.9 Юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен анализлау
Юл-транспорт һҽлакҽтлҽре турындагы мҽгълҥматларга һҽрьяклы анализ ясау юл хҽрҽкҽте иминлеген
тҽэмин итҥ һҽм оештыру эшенең иң мҿһим ҿлешлҽренең берсе булып тора.
Бҥгенге кҿндҽ автомобиль юлларында авариялҽр проблемасы транспорт чаралары паркы артуга, юлтранспорт инфраструктурасында катнашучыларның юл хҽрҽкҽте талҽплҽренҽ туры килмҽҥгҽ һҽм машина
йҿртҥчелҽрнең дҽ, җҽяҥлелҽрнең дҽ дисциплинасы бик тҥбҽн булуга бҽйле рҽвештҽ аеруча кискенлҽшҽ бара.
Хҽзерге вакытта торак пунктларның юлларында һҽм урамнарында, шулай ук Тҿбҽк һҽм федераль
ҽһҽмияттҽге трассаларда юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ һҽм аларның
авыр нҽтиҗҽлҽрен киметҥ транспорт инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥнең актуаль бурычларының берсе
булып тора.
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Авариялелек статистикасын анализлау ҿчен беренчел мҽгълҥматлар сыйфатында РФ Юл хҽрҽкҽте

иминлеген тҽэмин итҥ буенча Баш идарҽнең (ЮХИДИ) авариялҽр статистикасы, РФ Эчке эшлҽр министрлыгы
тарафыннан бирелгҽн ачык мҽгълҥматлар кулланылды.

1

Юл хҽрҽкҽте иминлеге торышы кҥрсҽткечлҽре [электрон ресурс] - керҥ

режимы: http://stat.gibdd.ru/, ирекле. – Загл. белҽн экран.
2

Юл хҽрҽкҽте иминлеге торышы кҥрсҽткечлҽре [электрон ресурс] - керҥ

режимы: http://stat.gibdd.ru/, ирекле. – Загл. белҽн экран.
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2017 елда Алабуга районында 140 учет юл-транспорт һҽлакҽте булган. Ҽлеге юл-транспорт һҽлакҽтлҽре
нҽтиҗҽсендҽ 12 кеше ҥлгҽн, 188 кеше яраланган. 2017 елда социаль куркыныч 100 мең кешегҽ 14 һҽлак булган.
2017 ел эчендҽ зыян кҥрҥчелҽрнең гомуми саныннан (һҽлак булучылар һҽм яраланучылар) юл-транспорт
һҽлакҽтлҽрендҽ һҽлак булучыларның ҿлеше буларак исҽплҽнгҽн нҽтиҗҽлҽрнең авырлыгы 6% тҽшкил итте.
Шулай итеп, 2017 елда Алабуга районы юлларында авариялҽр саны шактый тҥбҽн иде, дип нҽтиҗҽ ясарга була.
Автомобиль юлларында авариялҽр проблемасы аеруча зур ҽһҽмияткҽ ия
юл-транспорт инфраструктурасының туры килмҽвенҽ бҽйле кискенлек
җҽмгыятьнең һҽм дҽҥлҽтнең Куркынычсыз юл хҽрҽкҽтендҽ булган ихтыяҗларына,
тҽэмин итҥ системасы эшчҽнлегенең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ нҽтиҗҽле булмавы
юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы һҽм бик тҥбҽн дисциплинада катнашучылар
юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозу.
Кҥлҽмне киметкҽндҽ транспорт чаралары паркын арттыру
автомобиль юлларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ һҽм ремонтлау җитҽрлек тҥгел
автомобиль юлларын карап тоту буенча финанслау начараюга китерде
хҽрҽкҽт шартлары.
Җирлектҽге торак пунктлар урамнарында һҽм автомобиль юлларында юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын
тҽэмин итҥ, юл-транспорт һҽлакҽтлҽрен кисҽтҥ һҽм аларның авыр нҽтиҗҽлҽрен киметҥ бҥгенге кҿндҽ иң
актуаль мҽсьҽлҽлҽрнең берсе булып тора. Килҽчҽктҽ автомобиль юлларының торышы начар булу, шҽхси
автотранспортның саны арту һҽм юл хҽрҽкҽтен оештыру техник чараларының камил булмавы аркасында хҽл
начарланырга мҿмкин.
Авыр нҽтиҗҽлҽр белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең тҿп сҽбҽплҽре
юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы дҽҥлҽт инспекциясе белешмҽлҽре
тора: хҽрҽкҽт тизлегенең конкрет юл шартларына туры килмҽве, исерек хҽлдҽ автомобиль белҽн идарҽ итҥ,
тизлек режимын бозу, юл йҿрҥ кагыйдҽлҽрен бозу һҽм җҽяҥлелҽрнең юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽрен бозуы.
Шул сҽбҽпле, коррупция ухудшения хҽлне белҽн аварийностью һҽм булу
юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ проблемалары озак сроклы стратегияне эшлҽҥ һҽм тормышка ашыру,
барлык кызыксынучы хезмҽтлҽр һҽм халыкның, җирле ҥзидарҽ органнарының тырышлыгын координациялҽҥ
талҽп ителҽ. Килеп туган проблеманың кискенлеген киметҥ максатында программа-максатчан ысулны куллану
ирешергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк:
- җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлеген координациялҽҥ;
юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру;
- чаралар комплексын тормышка ашыру, шул исҽптҽн профилактик характердагы, зыян кҥрҥчелҽр
белҽн юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын киметҥ, шулай ук юл-транспорт һҽлакҽтлҽре нҽтиҗҽсендҽ һҽлак
булучылар санын киметҥ буенча. Юл-транспорт авариялҽренҽ бҽйле проблемаларны нҽтиҗҽле хҽл итҥ һҽм
аның кҥрсҽткечлҽрен киметҥне тҽэмин итҥ ҿчен юл хҽрҽкҽте иминлеген арттыру буенча чараларны системалы
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашыруны дҽвам итҥ һҽм аларның финанс ресурслары белҽн тҽэмин ителеше кирҽк.
«Россия Федерациясендҽ стратегик планлаштыру турында» 28.06.2014 ел, № 172-ФЗ Федераль закон
җирле ҥзидарҽ дҽрҽҗҽсендҽ муниципаль берҽмлеклҽрдҽ юл хҽрҽкҽте иминлегенең тиешле дҽрҽҗҽсен тҽэмин
итҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥнең программ максатчан методын гамҽлгҽ ашыру инструменты буларак максатчан
муниципаль программа билгели. Бҽян ителгҽннҽрне исҽпкҽ алып, актуальлек турында нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин
махсус муниципаль программа кысаларында юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ эшне дҽвам итҥнең
нигезле зарурилыгы бар.
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1.10 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ,
халыкның куркынычсызлыгы һҽм сҽламҽтлегенҽ
Автомобиль транспорты һҽм автотранспорт комплексы инфраструктурасы ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне
пычратуның тҿп чыганакларына керҽ.
Һава бассейнының автотранспорт чыганаклары белҽн пычрануының тҿп сҽбҽбе-автотранспорт санын
арттыру, аның тузганлыгы һҽм сыйфатсыз ягулык.
Эчке яну двигательлҽренең эшкҽртелгҽн газларында зарарлы матдҽлҽр һҽм кушылмалар, шул исҽптҽн
канцерогеннар бар. Нефть продуктлары, шиннарның тузу продуктлары, тормоз накладкалары, юл катламнарын
бозга каршы торучы хлоридлар юл буе полосаларын һҽм су объектларын пычрата.
Эчке яну двигательлҽренең чыгу компоненты (тавыштан тыш) – углерод окисе (угар газы) – кеше,
хайваннар ҿчен куркыныч, концентрациягҽ бҽйле рҽвештҽ, тҿрле дҽрҽҗҽдҽ агулану тудыра. Автомобильлҽр һҽм
пычраткыч матдҽлҽр катнашмалары ҥзара тҽэсир итешеп, һавада тагын да агрессиврак яңа матдҽлҽр барлыкка
килергҽ мҿмкин. Автомобиль юлларына якын-тирҽ территориялҽрдҽ су, туфрак һҽм ҥсемлеклҽр кайбер
канцероген матдҽлҽрне йҿртҽлҽр. Биредҽ яшелчҽ, җилҽк-җимеш ҥстерҥ һҽм терлеклҽргҽ ҥлҽнне ашату рҿхсҽт
ителми.
Автотранспортның ҽйлҽнҽ – тирҽ мохитне пычратуга тискҽре йогынтысын киметҥ эшендҽ тҿп
юнҽлешлҽрнең берсе булып альтернатив ягулыкны-сыекландырылган газны куллануны киңҽйтҥ, юлларны
тҿзеклҽндерҥ, двигательлҽр эшен контрольдҽ тоту тора.
Гигиена

нормативларына

туры

килми

торган

һава

пробаларының

50%

тан

артыгын

автомагистральлҽрдҽ сайлап алынган пробалар тҽшкил итҽ.
Алабуга районының автомагистральлҽрендҽ стационар кҥзҽтҥ постлары юк.
1.11 Җирлекнең транспорт инфраструктурасын урнаштыру һҽм ҥстерҥ шартлары һҽм перспективалары
характеристикасы
Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлегенең «транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ»
бҥлекчҽсен эшлҽҥнең тҿп максаты-халык ихтыяҗларына туры китереп автомобиль юлларын ҥстерҥгҽ, җирлек
икътисадының нҽтиҗҽлелеген һҽм конкурентлылыгын арттыруга, талҽп ителҽ торган техник торышны, ҥткҽрҥ
сҽлҽтен, юл челтҽренең куркынычсызлыгын һҽм тыгызлыгын тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар эшлҽҥ.
Региональ юллар Татарстан Республикасы милке булып тора һҽм шуңа бҽйле рҽвештҽ тҿп чаралар
аларны саклауга, модернизациялҽҥгҽ һҽм ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн.
Хҽзерге вакытта «мҽгариф», «сҽламҽтлек», «АПКны ҥстерҥ» һҽм башка милли проектларны гамҽлгҽ
ашыру кысаларында торак пунктларны транспорт элемтҽлҽре белҽн тҽэмин итҥ юл челтҽрен ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ
иң мҿһим бурычларның берсе булып тора.
Югарыда санап ҥтелгҽн проектларны тормышка ашыру кҥп очракта авыл җирлегендҽ яшҽҥче халык
ҿчен урта һҽм һҿнҽри белем һҽм медицина ярдҽме алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥ белҽн бҽйле.
Транспорт инфраструктурасын алга таба ҥстерҥ ҿчен җирле ҽһҽмияткҽ ия булган юлларны
реконструкциялҽҥ, торак пунктларга илтҥче асфальт-бетон юллар тҿзҥ кирҽк.
Олы Елово авыл җирлегенең планлаштырылган транспорт каркасы федераль, региональ һҽм җирле
ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан формалаша, алар муниципалитетлар эчендҽге һҽм муниципальара
корреспонденциялҽрдҽ халыкның ихтыяҗларын тулысынча тҽэмин итҽ алачак
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Торак пунктларның урам-юл челтҽрен ҥстерҥ буенча чаралар
Алабуга муниципаль районының Олы Елово авыл җирлеге составына керҽ торган торак пунктларда
урамнар һҽм юллар тҿзҥгҽ һҽм урамнарны һҽм юлларны реконструкциялҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн.
1.12 Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм эшлҽтҥ ҿчен кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽҥ
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы «Олы Елово авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы эшчҽнлеге һҽм ҥсеше тиешле дҽрҽҗҽдҽ алып барыла:

-

Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы;
- «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм Россия

Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 2007 елның 8 ноябрендҽге 257-ФЗ
номерлы Федераль закон»;

-

«Юл хҽрҽкҽте иминлеге турында " 1995 елның 10 декабрендҽге 196-ФЗ номерлы Федераль закон»;
РФ Хҿкҥмҽтенең «юл хҽрҽкҽте кагыйдҽлҽре турында " 23.10.1993 ел, № 1090 карары»;
Алабуга муниципаль районы муниципаль берҽмлегенең территориаль планлаштыру схемасы

(21.12.2010 ел, № 20-14/17538);

-

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Елово авыл җирлеге Советының 2012

елның 17 декабрендҽге 95 номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы «Олы Елово авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең генераль планы белҽн расланган.
Татарстан Республикасы Алабуга районы " Олы Елово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең
транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм эшлҽтҥ ҿчен кирҽкле норматив-хокукый база, нигездҽ,
формалаштырылган.
Олы Елово авыл җирлеге генераль планы чаралары белҽн гамҽлдҽ булмаган мҿгезле эре терлек
фермасы территориясенең бер ҿлешен 5 класс зыянлы (11,2 га) җитештерҥ объектларының перспективалы
ҥсеше территориясе итеп кҥз алдында тота.
Генераль план, Алабуга муниципаль районының Схемойтерриториаль планлаштыру схемасына ярашлы
рҽвештҽ, Олы Елово авылы янындагы мҿгезле эре терлек фермасы урынында резерв авыл хуҗалыгы
мҽйданчыгы бҥлеп бирҥ кҥздҽ тотыла. Моннан тыш, Генераль план белҽн, Олы Елово авылы янындагы
файдаланылмый торган территориялҽр урынында агросҽнҽгать комплексы объектларының перспективалы
ҥсеше ҿчен (2,97 га) территорияне булдыру тҽкъдим ителҽ.
Генераль план нигезендҽ, 14,4 гектар территорияне шҽхси торак тҿзелеше ҿчен (Олы Елово авылы)
ҥзлҽштерҥгҽ тҽкъдим ителҽ.
Шулай ук Генераль план нигезендҽ халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥ системасын ҥстерҥ максатларында шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлешендҽ тҥбҽндҽге чаралар кҥздҽ тотыла:

-

48 урынлык балалар бакчасы бинасында башлангыч мҽктҽп белҽн берлҽштерелгҽн ҿстҽмҽ белем

бирҥ учреждениелҽрен оештыру;

-

Олы Елово авылында мҽдҽният йорты янында 600 кв .м (40м*15м) мҽйданлы теннис кортын тҿзҥ;
сҽҥдҽ мҽйданында 79кв.м. сҽҥдҽ предприятиелҽре тҿзелеше;
1 автомобильгҽ янгын депосының яңа бинасын тҿзҥ;
яңа мҽйданы 0,56 га булган тҿзелеш эшлҽре;
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-

зиратларны ябу, 99 га (Су саклау зонасында урнашу сҽбҽпле).

1.13 Транспорт инфраструктурасын финанслауны бҽялҽҥ
Татарстан Республикасы Алабуга районы Олы Елово авыл җирлеге Советы тарафыннан " Олы Елово
авыл җирлегенең 2017 елга һҽм 2018-2019 елларга план чорына бюджеты турында»Карар кабул ителде.
Карар кысаларында авыл җирлеге чиклҽрендҽ урам-юл челтҽрен тҿзеклҽндерҥ максатыннан
автомобиль юллары һҽм инженерлык корылмалары тҿзҥ һҽм аларны карап тоту буенча чаралар кҥздҽ тотыла.
Финанслау чыганагы-муниципаль берҽмлек акчалары. Гамҽлгҽ ашыру ҿчен еллар буенча финанслау
каралган:

-

2017 ел-88,6 мең сум;
2018 ел-86,4 мең сум;
2017 ел-88,6 мең сум;

2 Муниципаль берҽмлек территориясендҽ транспорт соравы фаразын эшлҽҥ, халыкның йҿрҥ һҽм йҿк
ташу кҥлҽмнҽрен һҽм характерын ҥзгҽртҥ
2.1 Җирлекнең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр тҿзелеше ҥсеше фаразы
Торак тҿзелешенең заманча тенденциялҽре шундый ки, торак фондының тҿп кҥлҽме халыкның ҥз
акчалары (уртача керемнҽре уртачадан югарырак булган гаилҽлҽр) хисабына кертелҽ, дҽҥлҽт финанславы,
нигездҽ, максатчан программалар кысаларында тормышка ашырыла һҽм ҽкренлҽп кими бара.
Авыл җирлегенең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр тҿзелеше ҥсешенең агымдагы кҥрсҽткечлҽре
анализланганда, тҥбҽндҽге кҥрсҽткечлҽр билгелҽнҽ::

-

авыл җирлеге торак пунктларының җҽяҥлелҽр ҿчен ҥтемлелеген тҽэмин итҥ;
халык ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҽ;
җитештерҥ объектлары халык яши торган урыннар янында урнашкан, бу корреспондентларның тҿп

тҿрен – хезмҽттҽге.
Олы Елово авыл җирлегендҽ торак тҿзелешен ҥстерҥ территориаль резервлар хисабына кҥздҽ тотыла.
2017 ел мҽгълҥматлары буенча авыл җирлеге территориясендҽ 275 кеше яши.
Олы Елово авыл җирлеге генераль планы чаралары белҽн гамҽлдҽ булмаган мҿгезле эре терлек
фермасы территориясенең бер ҿлешен 5 класс зыянлы (11,2 га) җитештерҥ объектларының перспективалы
ҥсеше территориясе итеп кҥз алдында тота.
2.2 Җирлек территориясендҽ булган транспортка сорау, халыкның йҿрҥ һҽм йҿк ташу кҥлҽме һҽм
характеры
Муниципаль берҽмлектҽ чагыштырмача тотрыклы демографик һҽм социаль-икътисади вҽзгыять хисап
чорында муниципаль берҽмлек территориясендҽ халыкның хҽрҽкҽт итҥ кҥлҽме һҽм характеры сизелерлек
ҥзгҽрҥгҽ реаль алшартлар булмау турында нҽтиҗҽ ясарга мҿмкинлек бирҽ.
Җирлек территориясендҽ транспортның тҿп тҿре Автомобиль транспорты булып тора, автомобиль
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транспортында йҿк ташу кҥлҽме тотрыклы.
2.3 Транспорт тҿрлҽре буенча транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ фаразы
Ҥткҽрелгҽн анализ нҽтиҗҽсендҽ, урам-юл челтҽрен тҿзеклҽндерҥ һҽм автомобиль юлларын карап тоту
буенча тиешле чаралар кҥрелмҽгҽн очракта, юл катламының нык искерҥе һҽм авыл җирлеге территориясендҽ
корреспонденциялҽрнең тормышка ашу тизлеге һҽм комфортлары кимҥе фаразлана, дип нҽтиҗҽ ясарга мҿмкин.
2.4 Җирлекнең юл челтҽрен ҥстерҥ фаразы
Тулаем алганда, Олы Елово авыл җирлегенең юл челтҽре ҥсешендҽ транспорт ихтыяҗының һҽм
транспорт инфраструктурасының агымдагы торышын исҽпкҽ алып, кирҽклеге юк.
Ҽмма җирлекнең генераль планы нигезендҽ, кайбер автомобиль юллары тҿзҥ фаразлана:

-

Олы Елово авылы янында биотермик чокырга керҥ;
тҽкъдим ителгҽн зиратка керҥ юлы.

Шулай ук Олы Елово авылының урам-юл челтҽрен ҥстерҥ һҽм торак пункт территориясендҽ
урамнарны реконструкциялҽҥ буенча чаралар кҥздҽ тотыла.
2.5 Автомобильлҽштерҥ дҽрҽҗҽсе, юл хҽрҽкҽте параметрлары фаразы
2035 елга кадҽр озак сроклы чорга Алабуга районы халкының шҽхси җиңел автомобильлҽр белҽн
тҽэмин ителеше фаразлана:
- 2020 елда-1000 кешегҽ 321 автомобиль;
- 2035 елда-1000 кешегҽ 494 автомобиль.
Юл хҽрҽкҽте параметрларын билгелҽҥ юлда авариялҽрне киметҥ буенча чараларны билгелҽгҽндҽ,
шулай ук кисешҥдҽ юл хҽрҽкҽтен җайга салуны камиллҽштерҥ ҿчен аерылгысыз бер ҿлеш булып тора. Юл
хҽрҽкҽтенең тҿп параметрларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:: хҽрҽкҽт ешлыгы, Яшел сигналга килҥ ешлыгы, транспорт
агымын китерҥнең динамик коэффициенты, автомобильлҽр чиратын киметҥ интервалы, хҽрҽкҽт полосасын
йҿклҽҥ коэффициенты, циклда яшел сигнал ҿлеше, чиратның артуы коэффициенты, автомобильлҽрдҽ һҽм
метрларда чиратның уртача озынлыгы, автомобиль тукталышларының чагыштырмача саны, тукталышсыз ҥтҥ
коэффициенты.
Олы Елово авылы урам-юл челтҽренең кҥпчелек ҿлешен ҥзгҽртеп кору һҽм автомобильлҽштерҥ
дҽрҽҗҽсен арттыру хисабына транспорт чаралары хҽрҽкҽте ҿчен уңай шартлар тудыру хисабына хҽрҽкҽтнең
интенсивлыгын арттырырга мҿмкин. Яңа автомобиль юлларын тҿзҥ җирлекнең юл челтҽренең ҥткҽрҥчҽнлеген
арттырырга мҿмкинлек бирҽчҽк.
Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары тҿзелеше буенча фараз чорларда кҥздҽ тотылган чараларны
исҽпкҽ алып, юл челтҽренең тыгызлыгы артачак.
2.6 Юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы кҥрсҽткечлҽрен фаразлау
Килҽчҽктҽ тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында хҽл начарланырга мҿмкин:

-

халыкның даими рҽвештҽ арта баручы мобильлеге;
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-

хҽрҽкҽттҽ катнашучылар тарафыннан юл хҽрҽкҽте иминлеге талҽплҽренҽ кҥплҽп игътибар итмҽҥ;
автомобиль юлларының торышы канҽгатьлҽнерлек тҥгел;
юл хуҗалыгының техник дҽрҽҗҽсе җитҽрлек тҥгел;
юл хҽрҽкҽтен оештыруның техник чараларын камиллҽштерҥ.

Вҽзгыятьнең тискҽре ҥсешенҽ юл куймас ҿчен, кирҽк:

-

Олы Елово авыл җирлеге торак пунктларының гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында һҽм

урам-юл челтҽрендҽ юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итҥнең заманча системасын булдыру;

-

халык арасында, шул исҽптҽн балигъ булмаганнар арасында да, хокукый аңны кҥтҽрҥ һҽм куркыныч

тҽртипне кисҽтҥ;

-

1

Ҽгҽр дҽ исҽп-хисап вакытында ҽлеге чаралар гамҽлгҽ ашырылса, юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы
кҥрсҽткечлҽренең фаразлары уңайлы.
2.7 Транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты дҽрҽҗҽсен бҽялҽҥ,
халыкның куркынычсызлыгы һҽм сҽламҽтлегенҽ
Транспорт

инфраструктурасының

ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ

зыянлы

йогынтыны

киметҥ

ҿлкҽсендҽге

бурычлары булып тора:

-

транспортның кеше саулыгына зыянлы йогынтысын йогынты кҥлҽмен, ташландыклар һҽм

ташландыклар кҥлҽмен, барлык тҿр транспортта калдыклар санын киметҥ хисабына киметҥ;

-

транспорт чараларын ягулыкның экологик чиста тҿрлҽренҽ кҥчҥне мотивациялҽҥ.

Транспортның ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыянлы йогынтысын һҽм килеп туган зыянны киметҥ ҿчен кирҽк:

-

транспортның һава һҽм су тирҽлегенҽ һҽм кеше сҽламҽтлегенҽ экологик куркынычсыз транспорт

чараларын куллану хисабына зыянлы йогынтысын киметергҽ;

-

ягулык-энергетика ресурсларының альтернатив чыганакларында (нефть чыгышында) эшлҽҥче

транспорт чараларын куллануны стимуллаштырырга.
Транспорт-юл комплексының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынтысын киметҥ ҿчен автотранспорт
чараларының санын арттыру һҽм автомобиль юлларында хҽрҽкҽт ешлыгын арттыру шартларында тҥбҽндҽге
чараларны тормышка ашыру кҥздҽ тотыла::

-

кышкы чорда, бигрҽк тҽ кышкы чорда, бозлавыкка каршы материалларның тискҽре йогынтысын

киметергҽ мҿмкинлек бирҽ торган гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын карап тотуның яңа ысулларын
эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ;

-

зарарлы йогынтылардан саклау чаралары белҽн автомобиль юлларын, ясалма һҽм ясалма

йогынтылардан файдалануны да кертеп, тҿзеклҽндерҥ

-

автомагистральлҽр буенда ҥсемлеклҽр киртҽлҽрен киметҥ ҿчен тавыш йогынтысын һҽм тирҽ-

юньдҽге территориялҽрне пычрату дҽрҽҗҽсен.
«М-7 «Волга»-Олы Шҥрнҽк» тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге юлларга аерым игътибар бирҥ кҥздҽ тотыла, чҿнки
җирлек территориясе буенча уза торган транспорт агымнары кҥлҽменең шактый ҿлеше нҽкъ менҽ аның
ҿлешенҽ туры килҽ. Шуңа кҥрҽ ҽлеге автотрасса транспорт инфраструктурасы ягыннан тикшерелҽ торган

20

муниципаль берҽмлектҽ экологик вҽзгыятькҽ тискҽре йогынты ясауның тҿп факторы булып тора.
Тулаем алганда, транспорт инфраструктурасының ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ һҽм халык саулыгына тискҽре
йогынтысын, барыннан да элек, экологик яктан чиста транспорт чараларын һҽм транспорт инфраструктурасын
тҿзеклҽндерҥ материалларын куллануга кҥчҥ хисабына киметҥ фаразлана.

3 Транспорт

инфраструктурасын

ҥстерҥнең

принципиаль

вариантлары

һҽм

транспорт

инфраструктурасын ҥстерҥнең максатчан кҥрсҽткечлҽре (индикаторлары) буенча аларны эрелҽндерелгҽн
бҽялҽҥ, алга таба тормышка ашыруга тҽкъдим ителҽ торган вариантны сайлап алу
Татарстан Республикасы һҽм Алабуга муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеш стратегиялҽре
белҽн ҿч мҿмкин сценарий карала.
Тҿп сценарий район ҿчен уңайлы ҥсеш темплары белҽн икътисадның тотрыклы, планлы ҥсешен кҥздҽ
тота. 2015 елдан башлап тулай территориаль продуктның (ВТП) җыелган ҥсеш темпы уңай дҿнья икътисадый
хҽле фонында 1,7 тапкыр арту фаразлана. «Алабуга» җитештерҥ-сҽнҽгать тибындагы махсус икътисадый
зонаны ҥстерҥ хисабына предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽре саны 2015 елдан 2030 елга кадҽр 15% ка артачак.
Халык саны да тотрыклы рҽвештҽ ҥсҽчҽк. Җитештерҥчҽнлек 2015 елга карата 2030 елга 1,85 тапкыр артачак.
Инновацион җитештерҥ ҿлеше 2030 елда 5,7% тан 15% ка кадҽр артачак. ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлеше
2030 елга карата 0,9 % ка артыр дип фаразлана, ҽ кече һҽм урта бизнес предприятиелҽрендҽ мҽшгульлҽр саны
2030 елга барлык предприятиелҽр хезмҽткҽрлҽренең гомуми кҥлҽмендҽ 5% ка артачак. Халыкның торак белҽн
тҽэмин ителеше уртача темплар белҽн арта, һҽм 2030 елга ул 1 кешегҽ 30,1 кв.метр торак тҽшкил итҽчҽк.
Ел саен 5 – 6% ҥсеш алган туристлар саны арта, районның бизнес ҿчен инвестициялҽр җҽлеп
итҥчҽнлеге арта. Районның икътисади ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе 0,55 тҽн 0,81% ка кадҽр ҥсҽр дип фаразлана.
Тулаем алганда, ҥсешнең тҿп сценарие барлык куелган бурычларны һҽм Инвестицион проектларны тормышка
ашыруны кҥздҽ тота.
Оптимистик сценарий дҿнья икътисадый хҽлен яхшырту тенденциялҽренҽ нигезлҽнҽ, Алабуга шҽһҽре
икътисадының динамик ҥсеше белҽн характерлана.
Тулай территориаль продукт югарырак темплар белҽн арта, 2030 елда җыелган ҥсеш темпы 2015 елга
карата 1,9% тҽшкил итҽчҽк. Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы актив ҥсҽ, торак тҿзелеше актив алып барыла. Халыкның
тормыш сыйфаты яхшыра.
Спорт белҽн даими шҿгыльлҽнҥчелҽрнең дҽрҽҗҽсе елдан – ел 3-4% ка арта һҽм 2030 елга 56 % ка җитҽ.
2030 елга халыкның керемнҽре 2,3 тапкырга артачак. Бюджет керемнҽре арта, муниципаль берҽмлек
инфраструктурасы яңартыла, бу туризм ҥсешенҽ ярдҽм итҽ. 2030 елга туристлар агымы 3,4 тапкырга арта.
«Алабуга» махсус икътисадый зонасы ҥсешен дҽвам итҽ, предприятиелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр саны арта, вак һҽм
урта производстволар ҥсҽ. 2030 елда ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлеше 35% ка җитҽ, ҽмма эшкҽртҥ
сҽнҽгатенең тҿп кҿче булып кала бирҽ.
Инерция сценарие дҿнья икътисадының тышкы факторларының муниципаль берҽмлекнең икътисади
ҥсеш темплары югары булмаган дҽрҽҗҽдҽ йогынтысын кҥздҽ тота. Тулай территориаль продукт ҥсҽ, ҽмма
шактый тҥбҽн темпларда. Предприятиелҽр кыенлыкларны кичерҥлҽрен дҽвам итҽ. Чит ил чималы белҽн бҽйле
кайбер производстволарны ябу да ихтимал. ВТПДА кече һҽм урта бизнес ҿлеше кими. Эшсезлек дҽрҽҗҽсе
югары дҽрҽҗҽдҽ, һҽм 2020 елдан гына да кимергҽ мҿмкин. Районның ҥз-ҥзен тҽэмин итҥ дҽрҽҗҽсе тҥбҽн
дҽрҽҗҽдҽ саклана. Бюджетның ҥз акчалары муниципаль программаларны тулысынча гамҽлгҽ ашыруга җитми.
Ҽмма туризмны ҥстерҥ дҽвам итҽ, туризм агымы 2030 елга, шҽһҽрнең тотрыклы бренды аркасында, 1,8
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тапкырга артачак. Инвестициялҽр кҥлҽме кими. Татарстан Республикасының гомуми кҥлҽмендҽ инвестициялҽр
ҿлеше якынча 5 % дҽрҽҗҽсендҽ саклана, 2030 елга кадҽр ҥсеш белҽн, «Алабуга»СҖТ МИЗ ҥсеше нҽтиҗҽсендҽ,
5,7% ка кадҽр.

4 Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ вариантын тормышка ашыруга, транспорт объектларының
техник-икътисадый параметрларын, чараларны (инвестицион проектларны) тормышка ашыру чиратлылыгын
(инвестиция проектларын) проектлау, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ буенча чаралар (инвестицион проектлар)
исемлеге)
4.1 Транспорт тҿрлҽре буенча транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ фаразы
Территориаль планлаштыру документларында су, һава һҽм тимер юл транспорты тҿрлҽре ҿчен
инфраструктураны ҥстерҥ чаралары каралмаган.
Автомобиль транспорты ҿчен инфраструктура ҥсеше (автоюллар тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ) буенча
чаралар «җирлек юллары челтҽрен ҥстерҥ буенча 4.6 чаралар»бҥлекчҽсендҽ тасвирланган.
4.2 Гомуми файдаланудагы транспортны ҥстерҥ, транспорт-кҥчеп утыру тҿеннҽрен булдыру буенча
чаралар
Гомуми файдаланудагы автомобиль маршрут пассажир транспортында халыкка хезмҽт кҥрсҽтҥнең
гамҽлдҽге системасы хҽзерге вакытта тулаем шҽһҽр халкының транспорт хезмҽтлҽренҽ булган ихтыяҗын
канҽгатьлҽндерҽ.
Транспорт хезмҽтлҽренең тиешле сыйфатта кулланылуын тҽэмин итҥ максатларында 1 тукталыш
пунктын тҿзеклҽндерҥ һҽм норматив хҽлгҽ китерҥ буенча чаралар комплексын ҥткҽрҥ зарур. Тукталыш
пунктын тҿзеклҽндерҥ буенча чаралар " гомуми файдаланудагы автомобиль юллары. Тҿзеклҽндерҥ
элементлары. Гомуми талҽплҽр».
Җҽмҽгать транспорты тукталышларын тҿзеклҽндерҥ чараларын уздырганда инвалидларның юл
хуҗалыгы объектларына ҥтҥен тҽэмин итҥ чараларын (ОДМ 218.2007 – 2011) проектлаштыру буенча Методик
рекомендациялҽрне, шулай ук РФ Транспорт министрлыгының «автомобиль транспорты һҽм шҽһҽр җир ҿсте
электр транспорты, автовокзаллар, автостанциялҽр һҽм кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр инвалидлары арасыннан
пассажирларның транспорт чараларыннан файдалану шартларын тҽэмин итҥ тҽртибен раслау турында»2015
елның 1 декабрендҽге 347 номерлы боерыгы талҽплҽрен исҽпкҽ алырга кирҽк.
4.3 Бердҽм парковка пространствосын ҥстерҥне дҽ кертеп, җиңел автомобиль транспорты ҿчен
инфраструктураны ҥстерҥ чаралары
Вакытлыча саклау ҿчен парковка урыннары кытлыгы 1 транспорт җҽлеп итҽ торган объект янында
ачыкланды һҽм 74машина – урын (2 нче Таблица) тҽшкил итте.
2 нче Таблица-парковка пространствосын ҥстерҥ чаралары
№ п/п

Объектның исеме

Урнашу
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Җитешсезлек,
машина
урыны

Бер

Олы Елово авыл мҽдҽният йорты

Олы Елово авылы, Ҥзҽк ур., 23

Җитмеш дҥрт

Җиңел транспорт ҿчен инфраструктура ҥсеше (автомобиль юллары тҿзелеше һҽм реконструкциясе)
буенча калган чаралар «җирлектҽге юллар челтҽрен ҥстерҥ буенча 4.6 чаралар»бҥлекчҽсендҽ тасвирланган.
4.4 Җҽяҥлелҽр һҽм велосипед хҽрҽкҽте инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары
Җҽяҥле корреспонденциялҽр хҽрҽкҽт итҥнең тҿп һҽм аеруча киң таралган тҿрлҽренең берсе булып тора.
Һҽр маршрут башлана һҽм җҽяҥ йҿрҥ белҽн тҽмамлана. Кайбер маршрутларда йҿрҥ - ерак походлар яки Кибеткҽ
кыска гына йҿрҥ турында сҥз бару-булмауга карамастан, бердҽнбер юл. Башка маршрутларда кеше җҽяҥ бер
яки берничҽ юл кисемтҽсе ҥтҽ ала.
Олы Елово авыл җирлеге территориясендҽ җҽяҥлелҽр йҿрҥ инфраструктурасын ҥстерҥ буенча чаралар
3 нче таблицада тасвирланган.
3 нче Таблица-җҽяҥлелҽр йҿрҥ инфраструктурасын ҥстерҥ чаралары
№
п/п
Бер

Юл атамасы/урамнар

Торак пункт

а/М-7» Волга " - Олы Шҥрнҽк Олы Елово авылы

Ике

Яшьлҽр Урамы

Озынлыгы, м

Кҥңел

Ҿч йҿз илле

бер яктан

Тротуарларның
җҽяҥлелҽр
ҿлеше киңлеге
1,0

Алты йҿз

бер яктан

1,0

Олы Елово авылы

Тикшерелҥче муниципаль берҽмлек территориясендҽ велосипедта йҿрҥ ҿчен инфраструктура ҥсеше
буенча чаралар программа кысаларында планлаштырылмый.
4.5 Йҿк транспорты, Коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары ҿчен инфраструктура ҥсеше
буенча чаралар
Йҿк транспорты һҽм коммуналь һҽм юл хезмҽтлҽре транспорт чаралары ҿчен инфраструктура ҥсеше
чараларына «җирлек юллары челтҽрен ҥстерҥ буенча 4.6 чаралар»бҥлекчҽсендҽ тасвирланган юллар тҿзелеше
һҽм реконструкциясе керҽ.
4.6 Җирлектҽге юллар челтҽрен ҥстерҥ буенча чаралар
Авыл җирлеге юллары челтҽрен ҥстерҥ тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ мҿмкинлек бирҽ:

-

киметергҽ пробеги транспорт чаралары;

-

юлның тҿп участогы туктатылган очракта, алар кабатланган маршрут буларак файдаланыла ала, бу

җирле корреспонденциялҽрне гамҽлгҽ ашырганда федераль һҽм региональ юлларга йҿклҽнешне

киметҥ;

исҽ юл хҽрҽкҽтенең тулы парализациясен булдырмый.
Шулай итеп, яңа юллар тҿзҥ һҽм булганнарын реконструкциялҽҥ юлы белҽн инде транспорт
ҥтемлелеге, җирлек эчендҽ, шулай ук тикшерелҽ торган муниципаль берҽмлекнең башка торак пунктлары һҽм
территориялҽре белҽн бҽйлҽнеше арта. Юллар челтҽрен ҥстерҥ уңайлылык дҽрҽҗҽсен һҽм корреспонденция
тизлеген арттырырга мҿмкинлек бирҽ.Олы Елово авыл җирлеге территориясендҽ юллар челтҽрен ҥстерҥгҽ
юнҽлдерелгҽн чаралар исемлеге 4 нче таблицада тҽкъдим ителгҽн.
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Тормышка ашыру вакыты

Озынлыгы, км

Чараның исеме

пп

Категория

№

Эш тҿре: С-тҿзелеш; Рреконструкция; КП-капиталь ремонт

2 нче Таблица-парковка пространствосын ҥстерҥ чаралары

2019Бер

Олы Елово авылы янындагы объектларга керҥ

V

Белҽн

0,8

2020
еллар
2019-

Ике

Тҽкъдим ителгҽн зиратка керҥ юлы

V

Белҽн

0,32

2020
еллар
2019-

Ҿч

Олы Елово авылы

V

Белҽн

0,6

2020
еллар
2019-

Дҥр

Олы Елово авылы

т

V

Белҽн

2,2

2020
еллар

Би

Олы Елово авылы

ш

V

Р

4,2

20152020

5 Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ вариантын гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган транспорт
инфраструктурасы

объектларын

проектлау,

тҿзҥ,

реконструкциялҽҥ

буенча

чараларны

(инвестиция

проектларын) финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ
Конкрет

объекттагы

чаралар

исемлеге

проект-смета

документациясен

эшлҽгҽннҽн

соң

детальлҽштерелҽ. Чаралар бҽясе, уздырылган шундый ук чараларның бҽясенҽ нигезлҽнеп, якынча билгелҽнгҽн.
Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру федераль, региональ һҽм җирле бюджет акчалары хисабына
башкарыла. Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ министрлыгына караган чараларны финанслауның
еллык кҥлҽме чираттагы финанс елына муниципаль берҽмлек бюджетын эшлҽгҽндҽ билгелҽнҽ.
Программа чараларын тормышка ашыру ҿчен кирҽкле финанс чараларының гомуми кҥлҽме 15445 мең
сум тҽшкил итҽ.
Программаны тормышка ашыруга киткҽн чыгымнар турында мҽгълҥмат 5 нче таблицада бирелгҽн.
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Таблица 5-чараларны финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ

Ҿч

20192020
еллар

Ике

!

Бер

!

!

Чараның исеме

2020ел.

№ п/п

!

Финанслау кҥлҽме, мең сум.

Дҥрт

Биш

Алты

Җиде

Сигез

Тугыз

Максат: Программаның максаты-Олы Елово авыл җирлегенең заманча һҽм нҽтиҗҽле транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ, муниципаль берҽмлек халкы ҿчен
транспорт комплексының хҽрҽкҽт иминлеге дҽрҽҗҽсен, кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең сыйфатын һҽм ҥтемлелеген арттыру.
Бурыч: транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ
Автомобиль транспорты
Олы Елово авылы мҽдҽният йорты
Бер
янында парковка пространствосын
Җирле бюджет
киңҽйтҥ
Ике

Юл билгелҽре кую

-

Биш

Биш

Биш

Биш

Алтмыш биш

Җирле бюджет

Ҿч

М-7 «Идел»- Олы Шҥрнҽк автомобиль
юлы буенча тротуар тҿзҥ

-

-

-

Бер мең
илле

-

-

Тҿбҽк бюджеты

Дҥрт

Олы Елово авылының Яшьлҽр
урамында тротуар тҿзҥ

-

-

-

Бер мең
сигез йҿз

-

-

Тҿбҽк бюджеты

Биш

Олы Елово авылы янында биотермик
чокырга керҥ юлы тҿзелеше

-

-

-

-

-

Җирле бюджет

Алты

Тҽкъдим ителгҽн зиратка керҥ юлы
тҿзелеше

-

-

-

-

-

Җиде

Олы Елово авылының урам-юл челтҽре
тҿзелеше

-

-

-

-

-

-

Җирле бюджет

Сигез

Олы Елово авылының урам-юл
челтҽрен реконструкциялҽҥ

-

-

-

-

-

-

Җирле бюджет

Дҥрт

Биш

Сигез

Тугыз

-

Җирле бюджет

Tüşämä 5 дҽвамы
Бер

Ике

Ҿч
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Алты

Җиде

Тугыз

Яшьлҽр урамы (0,3 км)
Җиңҥнең 40 еллыгы ур.

Ун
Унбер
Унике
Унҿч
Ундҥрт
Унбиш
Уналты

Яшьлҽр Урамы
Җиңҥнең 40 еллыгы ур.
Яшьлҽр Урамы
Җиңҥнең 40 еллыгы ур.
Яшьлҽр Урамы
Яшьлҽр Урамы

-

Бер мең ике
йҿз алтмыш

-

-

-

-

-

-

-

-

Бер мең ҿч
йҿз илле

-

-

-

-

Бер мең ҿч
йҿз илле

-

-

-

-

Бер мең ҿч
йҿз илле

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тҿбҽк бюджеты
Тҿбҽк бюджеты
Тҿбҽк бюджеты
Тҿбҽк бюджеты

Бер мең ҿч
йҿз илле
Бер мең ҿч
йҿз илле
Бер мең ҿч
йҿз илле
Бер мең ҿч
йҿз илле

Тҿбҽк бюджеты
Тҿбҽк бюджеты
Тҿбҽк бюджеты
Тҿбҽк бюджеты

Унҗиде

Җиңҥнең 40 еллыгы ур.

-

-

-

-

-

Тугыз йҿз

Тҿбҽк бюджеты

Унсигез

Җиңҥнең 40 еллыгы ур.

-

-

-

-

-

Тугыз йҿз

Тҿбҽк бюджеты

Нҥл

Бер мең ике
йҿз алтмыш
биш

Бер мең ҿч
йҿз илле
биш

Дҥрт мең
ике йҿз
биш

Бер мең ҿч
йҿз илле
биш

Җиде мең ике
йҿз алтмыш
биш

-

Еллар буенча:

Унбиш мең ҿч йҿз алтмыш

Тҿбҽк бюджеты

Сиксҽн биш

Җирле бюджет

Барлыгы (финанслау чыганаклары буенча):

Нибары

Унбиш мең дҥрт йҿз кырык биш
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6 Транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ вариантын гамҽлгҽ ашыруга тҽкъдим ителҽ торган транспорт
инфраструктурасы

объектларын

проектлау,

тҿзҥ,

реконструкциялҽҥ

буенча

чараларны

(инвестиция

проектларын) финанслау кҥлҽмнҽрен һҽм чыганакларын бҽялҽҥ
Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ буенча «Олы Елово авыл
җирлеге»

муниципаль

берҽмлегенең

транспорт

инфраструктурасын

ҥстерҥнең

тҿп

кҥрсҽткечлҽре

(Индикаторлары) белҽн чагыштыру нигезендҽ башкарылган чараларның (инвестицион проектларның)
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ. Тҿп максатчан кҥрсҽткечлҽр ҿчен транспорт инфраструктурасының торышын
характерлаучы кҥрсҽткечлҽр кабул ителде.
Муниципаль берҽмлекнең юл челтҽре торышын яхшыртудан социаль-икътисади нҽтиҗҽ тҥбҽндҽгелҽрдҽ
чагыла::

-

юл йҿрҥ уңайлыгын һҽм уңайлылыгын арттыру, юл челтҽренең сыйфат кҥрсҽткечлҽрен яхшырту

хисабына юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең куркынычын киметҥ;

- экономия вакыт хисабына арттыру, уртача тизлек хҽрҽкҽте;
- гражданнар ҿчен дҽ, муниципаль берҽмлек предприятиелҽре

һҽм оешмалары ҿчен дҽ транспорт

йҿртҥгҽ чыгымнарны киметҥ;

- даими

маршрутлар буенча автомобиль транспортында пассажирлар йҿрткҽндҽ транспорт

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуын һҽм сыйфатын кҥтҽрҥне тҽэмин итҥ.
Программаны

тормышка ашыруның

нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ

хисап чорында,

тулаем

алганда,

программаны тормышка ашыру тҽмамланганнан соң башкарыла. Бҽялҽҥ критерийлары булып тора:
нҽтиҗҽлелеге, Нҽтиҗҽлелеге, финанс ҥтҽлеше.
Программаны тормышка ашыру барышында ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽр һҽм аны тормышка ашыруга бҽйле
финанс чыгымнары нисбҽтен нҽтиҗҽле чагылдыра. Нҽтиҗҽлелек программаның максатчан кҥрсҽткечлҽренҽ
ирешҥ дҽрҽҗҽсен чагылдыра. Финанс ягыннан ҥтҽҥ чагылдыра нисбҽтен факттагы финанс чыгымнары белҽн
бҽйле программаны гамҽлгҽ ашыру, һҽм ассигнованиелҽр расланган Чираттагы финанс елына.
"Олы Елово авыл җирлеге" муниципаль берҽмлегенең ПКТИ чараларының характеристикасы 6 нчы
таблицада китерелгҽн.
6 нчы Таблица – «Олы Елово авыл җирлеге " МБ ПКТИ чараларының характеристикасы»
№п/
п

Чараның исеме

Социаль-икътисади нҽтиҗҽ

Шҽһҽр тҿзелешен
проектлау
нормативларына туры
килҥ

Бе
р

Ике

Ҿч

Дҥрт

Максат: «Олы Елово авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкы ҿчен транспорт комплексының хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽреннҽн һҽркем файдалана алырлык һҽм сыйфатны югары дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҥче "Олы Елово авыл
җирлеге" муниципаль берҽмлеге заманча, нҽтиҗҽле һҽм куркынычсыз транспорт инфраструктурасын ҥстерҥ
Бурыч: транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын кҥтҽрҥ
Автомобиль транспорты
Олы Елово авылы янында
Гомуми файдаланудагы юллар озынлыгын
Бе
биотермик чокырга керҥ юлы
арттыру,
халыкка
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
Ярашлылык
р
тҿзелеше
сыйфатын арттыру
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Гомуми файдаланудагы
арттыру,
халыкка
сыйфатын арттыру
Гомуми файдаланудагы
арттыру,
халыкка
сыйфатын арттыру

юллар озынлыгын
хезмҽт
кҥрсҽтҥ

Ярашлылык

юллар озынлыгын
хезмҽт
кҥрсҽтҥ

Ярашлылык

И
ке

Тҽкъдим ителгҽн зиратка керҥ
юлы тҿзелеше

Ҿ
ч

Олы Елово авылының урам-юл
челтҽре тҿзелеше

Д
ҥр
т
Б
и
ш

Олы Елово авылы мҽдҽният
йорты янында парковка
пространствосын киңҽйтҥ

Мҽдҽният объектларына
мҿмкинлеген арттыру

Елово торак пункты
«тукталышын тҿзеклҽндерҥ»

Пассажирлар йҿртҥ хезмҽтлҽрен кҥрсҽтҥ
сыйфатын кҥтҽрҥ

кереп

йҿрҥ

Ярашлылык

Ярашлылык

Бурыч: юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең барлыкка килҥ куркынычын һҽм авыр нҽтиҗҽлҽрен киметҥ
А
лт
ы
Җ
и
де
С
иг
ез

Олы Елово авылының урам-юл
челтҽрен реконструкциялҽҥ

Юл полотносының сыйфатын кҥтҽрҥ

Ярашлылык

М-7 «Идел»- Олы Шҥрнҽк
автомобиль юлы буенча
тротуар тҿзҥ

Бҥленеш Транспорт
агымнары киңлегендҽ

һҽм

җҽяҥлелҽр

Ярашлылык

Яшьлҽр урамы, тротуар
тҿзелеше

Бҥленеш Транспорт
агымнары киңлегендҽ

һҽм

җҽяҥлелҽр

Ярашлылык

7 нче таблицада «Олы Елово авыл җирлеге " муниципаль берҽмлегенең транспорт инфраструктурасы
объектларын проектлау, тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ буенча ПРКТИ чараларын гамҽлгҽ ашыруның
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҿчен тҿп максатчан кҥрсҽткечлҽрнең мҽгънҽлҽре тҽкъдим ителгҽн.
Олы Елово авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге транспорт инфраструктурасы ПРКТИ чараларын гамҽлгҽ
ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ ҿчен тҿп максатчан кҥрсҽткечлҽрнең 7 нче таблицасы»
Берҽмлек

Кҥрсҽткеч

ҥлчҽҥ

- гомуми файдаланудагы юлларның озынлыгы;

Тҿп
ҽһҽмият
(2018 ел.)

Фараз чоры,
2035 ел.

км

11,5

14,3

км/км2

0,22

0,28

Тротуарларның озынлыгын арттыру

км

-

0,95

Тукталыш пунктлары җиһазланышы

%

Нҥл

Бер йҿз

%

Нҥл

Бер йҿз

- УДС тыгызлыгы;

- җҽлеп итҥ объектларының вакытлы парковкалары белҽн
тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсенең туры килҥе,%.

7 Институцион ҥзгҽртеп корулар, транспорт инфраструктурасы объектларын проектлау, тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекне хокукый һҽм мҽгълҥмати тҽэмин итҥне камиллҽштерҥ буенча
тҽкъдимнҽрТикшерелҽ торган муниципаль берҽмлек территориясендҽ институциональ ҥзгҽртеп коруларга
ихтыяҗ юк. Транспорт инфраструктурасы объектларын проектлаштыру, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿлкҽсендҽ
эшчҽнлекне тормышка ашырганда ҥзара бҽйлҽнешлҽрнең характерын ҥзгҽрешсез калдыру кҥздҽ тотыла.
Программа ҿчен норматив-хокукый база формалаштырылган.
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