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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2019-2030 елларга 
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл 
җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын 
раслау турында" 2006 ел, 30 декабрь, 664нче карары Россия Федерациясе 
Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 
131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкҥмәтенең 
«җирлекләрнең һәм шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 
комплекслы ҥстерҥ программаларына карата таләпләрне раслау турында» 
2015 елның 10.2015 ел, №1050 карары, Татарстан Республикасы Алабуга 
муниципаль районының Лекарево авыл җирлеге Уставы нигезендә, "Россия 
Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия 
Федерациясе, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Лекарево 
авыл җирлеге Советы 
 Карар: 
1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Лекарево авыл 
җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасын 
расларга  
2.Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 
3.Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥзем артыннан калдырам. 
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2019ел. 

1.ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның 

исеме 

2019-2030 елларга Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Лекарево авыл җирлегенең 

социаль инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ 

программасы. 

Программа эшләҥ 

өчен нигез 

"Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында «2003 елның 6 ноябрендәге 

131 – ФЗ номерлы Федераль закон»,  

Россия Федерациясе Хөкҥмәтенең «җирлекләрнең һәм 

шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы ҥстерҥ программаларына таләпләрне раслау 

турында " 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы 

карары», 

РФ Шәһәр төзелеше кодексы, 1 ст. 28 п., 7 ст. 6 п., 5.ст 26, 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Советының 2016 елның 13 сентябрендәге «Татарстан 

Республикасы АМРЫНЫҢ 2021 елга кадәр һәм 2030 елга 

кадәрге перспективага социаль-икътисадый ҥсеш 

стратегиясен раслау турында " 90 номерлы карары»; 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Лекарево авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы 

Лекарево авыл җирлеге Советының 2012 елның 7 

декабрендәге 86 номерлы карары белән расланды. 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Лекарево авыл җирлегенең генераль планы Лекарево авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 49 

номерлы карары белән расланды. 

Заказ бирҥче һәм 

программаны 

эшләҥче исеме, 

аларның урнашу 

урыны 

МКУ "Лекарево авыл җирлеге башкарма комитеты". 

Урнашу урыны: 423632 

Татарстан Республикасы,  

Алабуга районы,  

Лекарево авылы, сельсовет ур., 9  

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Җирлек халкының тормыш сыйфатын кҥтәрҥ өчен 

социаль инфраструктураны ҥстерҥнең матди базасын 

булдыру. 

Куелган максатка ирешҥ өчен тҥбәндәге бурычларны 

ҥтәргә кирәк: 

- авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы 



объектларының иминлеген, сыйфатын һәм халык 

тарафыннан нәтиҗәле файдалануны тәэмин итҥ; 

- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле 

эшләвен тәэмин итҥ; 

- җирлек халкы өчен социаль инфраструктура 

объектларының ҥтемлелеген тәэмин итҥ; 

- баланслы перспектив халыкның социаль 

инфраструктурасы объектларында ихтыяҗларга туры 

китереп җирлекнең социаль инфраструктурасын 

ҥстерҥ; 

- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик 

культура һәм массакҥләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә 

хезмәт кҥрсәтҥләр белән тәэмин ителешнең исәп-хисап 

дәрәҗәсенә ирешҥ. 

Максатчан 

кҥрсәткечләр 

халыкны социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин итҥ 

Индикаторлары 

(Индикаторлары)  

 

- мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш; 

- урта гомуми белем бирҥ учреждениеләре белән тәэмин 

ителеш; 

- мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш; 

- яссы корылмалар белән тәэмин ителеш; 

- амбулатор поликлиника һәм фельдшер-акушерлык 

пунктлары белән тәэмин ителеш. 

Социаль 

объектларны 

проектлау, төзҥ, 

реконструкцияләҥ 

буенча 

планлаштырылган 

чараларның 

(инвестицион 

проектларның) 

эреләндерелгән 

тасвирламасы 

инфраструктура 

- территорияне планлаштыру проектларын эшләҥ һәм 

социаль инфраструктура объектларын төзҥ өчен җир 

кишәрлекләрен межалау; 

- социаль өлкә объектларын төзҥ һәм реконструкцияләҥ 

буенча проект-смета документациясен эшләҥ; 

-социаль инфраструктура объектларын төзҥ һәм 

реконструкцияләҥ; 

-социаль торак төзелеше, шәхси торак төзелеше. 

Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты һәм 

этаплары 

2019-2030 еллар. 

1 этап – 2019-2020 еллар.  

2 этап-2021-2030 еллар. 

Программаны 

финанслау 

кҥләмнәре һәм 

чыганаклары 

Программа бюджет хисабына финанслауны кҥздә 

тота: 

Федераль бюджет-8130,0 мең сум 

Республика бюджеты -423 т. сум. 

район бюджеты 11947 т сум  

җирлек бюджеты –  

 

бюджеттан тыш чаралар - __________________ 



Программаны 

тормышка 

ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре 

- Лекарево авыл җирлегендә халыкның тормыш 

сыйфатын, уңайлылыгын һәм тормыш дәрәҗәсен кҥтәрҥ; 

- халык тарафыннан социаль инфраструктура 

объектларын нәтиҗәле файдалану; 

- гражданнарны торак белән тәэмин итҥ; 

-авыл җирлеге халкының социаль инфраструктурасы 

объектлары белән норматив тәэмин ителеш. 

 

 

 

2. ЛЕКАРЕВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОЦИАЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫҢ ХҼЗЕРГЕ ХАЛҼТЕНЕҢ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ  
 

2.1. Җирлекнең социаль-икътисадый хҽле тасвирламасы, җирлек 

территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында мҽгълҥматлар 

 

Лекарево авыл җирлеге «Алабуга муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең 

территорияләре чикләрен билгеләҥ һәм аларның статусы турында» 2005 елның 

31 гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә оештырылган.  

Лекарево авыл җирлеге составына әлеге закон нигезендә керә: Лекарево 

авылы (Алабуга шәһәреннән 25 км ераклыкта урнашкан административ Ҥзәк), 

Олы Армалы авылы, Яңа Авыл һәм Иске Армалы авылы. 

Авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк–көнчыгышында, 

Алабуга муниципаль районының ҥзәк өлешендә урнашкан. Лекарево авыл 

җирлеге төньякта һәм төньяк-көнчыгышта Олы Качык авыл җирлеге, 

көнчыгышта һәм төньяк-көнчыгышта Танай авыл җирлеге, 

көньяк-көнбатышта Алабуга муниципаль районының Морт авыл җирлеге 

белән чиктәш. 

Лекарево авыл җирлегенең гомуми мәйданы 6940 га тәшкил итә, шул 

исәптән торак пунктларның мәйданы 382,7 га, шулардан: Лекарево 

авылы-193,9 га, Олы Армалы авылы-98,9 га, яңа авыл-40,5 га һәм Иске 

Армалы авылы-49,3 га. 

Санап ҥтелгән торак пунктлар буенча халык саны 1 нче таблицада 

кҥрсәтелгән. 

№ Торак пунктларның исеме Халык саны, кеше. 

1 Лекарево 378 

2 Олы Армалы 211 



1 таблица  

Лекарево авыл җирлегенең ЕМР торак пунктларында халык саны 

 

Авыл җирлегенең гомуми саны 640 кеше тәшкил итә, шуларның 355е эшкә 

яраклы. Лекарево авыл җирлегендә яшәҥчеләр саны 2 нче таблицада 

кҥрсәтелгән. 

 

 

2 таблица 

Лекарево авыл җирлегендҽ яшҽҥчелҽр саны 

 

Исем 2011 елның 1 

гыйнварына 

Яшь буенча  

- 18 яшькә кадәр 114 

- 18 яшьтән 30 яшькә кадәр 101 

- 30 яшьтән 40 яшькә кадәр 94 

- 41 яшьтән 50 яшькә кадәр 78 

- 51 яшьтән 60 яшькә кадәр 100 

- 60 яшьтән артык 153 

Ирләр 318 

Хатыннар 322 

 

Җирлектә тҥбәндәге социаль объектлар бар: 

 

     Җирлекнең мәгариф өлкәсендә социаль инфраструктурасы тәкъдим 

ителгән: ике объект: 

- 192 урын сыйдырышлы «Лекарево урта гомуми белем бирҥ мәктәбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирҥ учреждениесе һәм72 укучы фактик 

сандагы укучылар саны. - 20 бала норматив булган Әрмән балалар бакчасы. 

     Авыл җирлеге территориясендә Сәламәтлек саклау өлкәсендә Лекарево 

авылында һәм Олы Армалы авылында ике фельдшер-акушерлык пункты 

эшли. 

     Мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт өлкәсендә авыл җирлеге 

территориясендә Лекарево мәдәният йорты һәм Армалы авыл клубы, Лекарево 

һәм Армалы авыл китапханәләре эшли. Ике авылда да мәдәният объектлары 

бер бинада урнашкан. 

     Лекарево урта мәктәбе территориясендә хоккей корты һәм волейбол 

мәйданчыгы, урта мәктәп бинасында спорт залы эшли. 

     Лекарево авылында да, Олы Армалы авылында да «Россия Почтасы " 

бҥлекләре эшли», 

3 Яңа Авыл 20 

4 Иске Армалы 31 
 Ит 640 



һәр авылда Алабуга райпосының ике кибете бар. 

     Лекарево авылында 2018 елда мәдәният йорты бинасы янында балалар 

мәйданчыгы төзелде. 

Лекарево авыл җирлегенең административ ҥзәгеннән район ҥзәгенә 

кадәр(Алабуга ш.) – 25 км, республика ҥзәгенә кадәр (Алабуга ш.) ераклык. 

Казан)-200 км. 

 

2.2 җирлекнең, шҽһҽр округының социаль инфраструктурасы 

объектларының техник-икътисадый параметрлары, җирлек халкының 

мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, физик культура һҽм массакҥлҽм спорт һҽм 

мҽдҽният ҿлкҽлҽрендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр белҽн тҽэмин ителҥнең 

барлыкка килгҽн дҽрҽҗҽсе  

 

Социаль-мҽдҽни 

ҿлкҽ объекты 

исеме  

Социаль-м

ҽдҽни ҿлкҽ 

объекты 

исеме 

 

искергҽнл

ек % 

(капиталь 

ремонт 

кирҽк) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койко/ур

ыннар һҽм 

тд.) 

Кҿнгҽ 

килгҽн 

кешелҽр 

саны 

(кеше)) 

Бина

ның 

мҽйд

аны 

корыл

ма 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Мҽгариф учреждениелҽре 

Лекарево гомуми 

белем бирҥ 

мҽктҽбе» 

Лекарево 

авылы, 

сельсовет 

ур., 9 

0% 

(җылылык 

челтәрен 

ремонтлау 

таләп 

ителә) 

1984 2018 192 72 
1290,

5 

Армалы балалар 

бакчасы 

Олы 

Армалы 

авылы, 

Башиловка 

урамы, 2 

10% 1986 - 20 19 225 

Фельдшер-акушерлык пунктлары 

Лекарево ФАПы 

Лекарево 

авылы, 

сельсовет 

ур., 9 

8 % 2014 - 0 23 56,5 

Армалы модульле 

ФАП 

Олы 

Армалы 

авылы, 

Башиловка 

урамы, 2 

4 % 2016 - 0 23 60,7 

Клублар 

Лекарево 

мҽдҽният йорты 

Лекарево 

авылы, 

сельсовет 

ур., 9 

1% 1965 2015 100 15 483,1 

Армалы клубы 

Олы 

Армалы 

авылы, 

80% 1967 1988 100 12 370,2 



Башиловка 

урамы, 2 

Китапханәләр 

Лекарево авыл 

китапханҽсе 

(мҽдҽният йорты 

бинасында) 

Лекарево 

авылы, 

сельсовет 

ур., 9 

1% 2015 - 6 11 21,5 

Армалы авыл 

китапханҽсе 

Олы 

Армалы 

авылы, 

Башиловка 

урамы, 2 

СК 

бинасында 
1967 - 10 10 55,6 

 

Мҽгариф учреждениелҽре. 

        СНиП Нигезендә 2.07.01-89 " Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл 

җирлекләрен планлаштыру һәм төзҥ» авыл җирлекләрендә балаларны 

мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин итҥ дәрәҗәсе 70-85% тәшкил итәргә 

тиеш. Хәзерге вакытта мәктәпкәчә балалар учреждениеләренә йөрҥче балалар 

саны-19 кеше, норматив сыйдырышлыгы -20 кеше. Лекарево авылында 

мәктәпкәчә яшьтәге балалар саны -41 кеше, Олы Армалы авылында-23 кеше, 

Иске Армалы авылында -3 кеше. Уртача туучылар саны-елына 4 кеше. 

         Лекарево авылында 20 кеше сыйдырышлы балалар бакчасы төзҥ 

зарур. 

         1-11 сыйныф укучыларын колачлау дәрәҗәсе 100% тәшкил итәргә 

тиеш. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы АМР Лекарево урта 

мәктәбендә 72 укучы белем ала, гомуми белем бирҥ мәктәбенең норматив 

сыйдырышлылыгы 192 кеше тәшкил итә. 

Мәктәпнең төзелҥ елы-1984.Капиталь ремонт 2018 елда ҥткәрелде. Мәктәп 

территориясендә җылылык трассасына капиталь ремонт таләп ителә. 

         Гамәлдәге нормалар нигезендә, авыл җирлегендә мәктәпкәчә 

учреждениеләр өчен җәяҥлеләр өчен уңайлы радиус 1 км дан да артмаска 

тиеш, гомуми белем бирҥ учреждениеләренең 1 баскычында укучылар өчен 

радиус - 2 км дан да артмаска һәм 2 һәм 3 баскычта укучылар өчен 4 км дан да 

артмаска тиеш. 

         Олы Армалы, Яңа Авыл, Иске Армалы авыл балаларын уку урынына 

мәктәп автобусы алып килә. 

         Лекарево авылы мәктәпкәчә учреждениеләрнең җәяҥлеләр өчен 

ҥтемлелеге норматив радиусыннан читтә урнашкан.  

 

Мҽктҽптҽн тыш учреждениелҽр. 

         Хәзерге вакытта Лекарево авыл җирлегендә гомуми белем бирҥ 

мәктәбе каршында 60 урынга исәпләнгән балалар иҗаты тҥгәрәге бар.  

Лекарево авыл җирлегенең генераль планы һәм Алабуга муниципаль 

районының территориаль планлаштыру схемалары, беренче чиратта, Лекарево 

авылында мәктәп каршында 63 урынга өстәмә мәктәптән тыш белем бирҥне 

оештыру тәкъдим ителә. 



 

Фельдшер-акушерлык пунктлары 

        Шәһәр төзелешен проектлау нормалары нигезендә сәламәтлек саклау 

учреждениеләре белән фактта тәэмин ителеш амбулатор-поликлиника 

челтәренең 1000 кешесенә алмашка 2,2 тән ким булмаска тиеш. Җирлектә 

торак белән тәэмин ителеш-сменага 23 кеше. 

Фельдшер-акушерлык пунктлары биналары якын арада капиталь ремонтка 

мохтаҗ тҥгел. 

 

Мҽдҽни-ял учреждениелҽре. 

       РФ Хөкҥмәтенең «Россия Федерациясе Хөкҥмәтенең 03.07.1996 ел, 

№1063-р кҥрсәтмәсе белән расланган Социаль нормативларны һәм 

нормаларны ҥзгәртҥ турында " 2007 ел, 13 июль, 923-р номерлы карары 

нигезендә, авыл җирлекләре өчен, халык саныннан бәйсез рәвештә, мәдәният 

учреждениеләре тарафыннан тәкъдим ителгән тәэмин ителеш 1дән дә ким 

булмаска тиеш. 

        Җирлектә ике мәдәният учреждениесе бар: Лекарево авыл мәдәният 

йортында 250 урын сыйдырышлы авыл мәдәният йорты һәм Олы Армалы 

авылында 200 урын сыйдырышлы авыл мәдәният йорты. Торак пунктлар: Яңа 

Авыл һәм Иске Армаллар зур Армаллар авылына якын арада аерым мәдәният 

учреждениесенә мохтаҗ тҥгел.  

      Лекарево авыл мәдәният йортында 2015 елда капиталь ремонт ясалган. 

Мәдәният йорты бинасында 2015 елдан бирле эшли: Мәдәният йорты, авыл 

китапханәсе, МКУ «Лекарево авыл җирлеге башкарма комитеты», «Россия 

почтасы»бҥлекчәсе.   

      Авыл мәдәният йорты янындагы мәйданчыкны төзекләндерҥ, урам 

массакҥләм бәйрәмнәрен ҥткәрҥ һәм авыл мәдәният йорты территориясен 

койма белән әйләндереп алу өчен өстәмә акча таләп итә.  

       Олы Армалы авылында авыл клубына һәм шул ук бинада урнашкан 

авыл китапханәсенә капиталь ремонт таләп ителә. 

       Лекарево авыл җирлеге халкы китапханәләренә норматив ихтыяҗ 5,0 

мең данә тәшкил итә. Хәзерге вакытта җирлектә Лекарево авылында 6,7 мең 

данә куәтле һәм 7,0 мең данә зур Армалы авылында китапханәләр эшли.  

 

Спорт учреждениелҽре. 

       Лекарево авыл җирлеге халкының спорт залларында норматив ихтыяҗы 

беренче чиратта генераль планны тормышка ашыру 252 кв. м тәшкил итәчәк, 

исәп-хисап чорына 274 кв. м. Алабуга муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемаларын һәм генераль план белән гомуми мәйданы 288 кв м 

булган спорт залын төзҥ каралган. Генераль планда әлеге спорт комплексын 

яңа авылга урнаштыру тәкъдим ителә. 

 

Яссы спорт корылмалары. 

          Яссы спорт корылмаларының кирәкле мәйданы исәп-хисап чорына 

1701 кв. м. тәшкил итәчәк. Алабуга муниципаль районының территориаль 



планлаштыру схемасына яссы спорт корылмалары төзҥ каралган. Генераль 

планда тҥбәндәге торак пунктларда яссы спорт корылмалары урнаштыру 

тәкъдим ителә:  

- Лекарево авылында 800 кв. м мәйданлы яссы спорт корылмалары; 

- Яңа Авыл - 901 кв. м мәйданлы яссы спорт корылмалары. 

 

Сҽҥдҽ предприятиелҽре.  

          Лекарево авыл җирлегенең гамәлдәге кибетләренең гомуми сәҥдә 

мәйданы 90 кв.м тәшкил итә (Лекарево авылында-60 кв. м. гомуми сәҥдә 

мәйданы, Армалы авылында - 30 кв. м.) бөтен авыл җирлеге кибетләренең 

сәҥдә мәйданы норматив ихтыяҗның 48% ын тәшкил итә. 

          Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемалары һәм генераль план нигезендә тҥбәндәге сәҥдә предприятиеләрен 

төзҥ каралган: 

- Лекарево авылында 20 кв. м сәҥдә мәйданы кибете; 

- Яңа Авыл - 158 кв.м сәҥдә мәйданы кибете. 

 

Зират.  

          Лекарево авылындагы православие зиратының гомуми мәйданы 2,5 

гектар булган су-саклау зонасында урнашуына бәйле рәвештә, Генераль план 

нигезендә әлеге зиратны ябу, беренче чиратта, генераль планны тормышка 

ашыру тәкъдим ителә. 

Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемалары һәм 

генераль план нигезендә әлеге зиратны ябу нәтиҗәсендә беренче чиратта 

Лекарево авылы янында 0,3 га мәйданда яңа зират ачу каралган. 

 

Полиция. 

          Лекарево авыл җирлегендә хокук тәртибен саклауның гамәлдәге 

системасы билгеләнгән нормативка җавап бирә. 

 

2.3. Социаль инфраструктура хезмҽтлҽренҽ фаразлана торган ихтыяҗ   

мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, физик культура һҽм массакҥлҽм спорт һҽм 

мҽдҽният ҿлкҽлҽрендҽ.  

 

           Базар икътисады ҥсешенә карап, халыкка социаль өлкәдә сыйфатлы 

хезмәтләр кҥрсәтҥнең әһәмияте даими рәвештә арта бара. Социаль мәдәният 

тармаклары иҗтимагый җитештерҥне ҥстерҥдә зур әһәмияткә ия. Алар 

халыкның тормыш дәрәҗәсе, тормыш сыйфаты дәрәҗәсенә турыдан-туры 

йогынты ясый. 

           Лекарево авыл җирлегендә мәгариф, сәламәтлек саклау, массакҥләм 

спорт һәм мәдәният өлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә 

ихтыяҗ арту көтелә: 

- Лекарево авыл җирлегенең халык саны һәм язгы ташу составы ; 



- (төзелешкә бирелгән рөхсәтләр нигезендә).  

 

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм эшлҽҥ ҿчен 

кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽҥ. 

 

Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программасы тҥбәндәге хокукый 

актлар нигезендә һәм исәпкә алып эшләнгән: 

1. Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы, 2004 елның 29 

декабрендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон. 

2. "Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы ҥстерҥ программаларына таләпләрне раслау турында «2015 елның 

1 октябрендәге 1050 номерлы Россия Федерациясе Хөкҥмәте карары. 

3. «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында " 2010 

елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

4. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Советының 2016 

елның 13 сентябрендәге «Татарстан Республикасы АМРЫНЫҢ 2021 елга 

кадәр һәм 2030 елга кадәрге перспективага социаль-икътисадый ҥсеш 

стратегиясен раслау турында " 90 номерлы карары»; 

5.     Лекарево авыл җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 49 

номерлы карары белән расланган Алабуга муниципаль районы Лекарево авыл 

җирлегенең генераль планы 

2019-2030 елларга Лекарево авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасын эшләү авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан социаль объектларны төзүгә һәм төзекләндерүгә 

мохтаҗлар исемлеген раслау, шулай ук өстәмә кертемнәр хисабына әлеге 

эшләрне финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен кирәк. 

 

3.  ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

№ 

п/п 

Объектның исеме 

социаль инфраструктура 

Адрес  

(торак пункт 

исеме) 

Чара  

(төзелеш, проектлау, 

реконструкция, 

капиталь ремонт, 

ремонт) 

Сату сроклары  

(ел) 

1  Армалы авыл клубы Олы Армалы 

авылы, 

Башиловка 

урамы, 2 

Капиталь ремонт 2019 

2 Лекарево мәдәният йорты 

территориясен койма белән 

әйләндереп алу 

Лекарево 

Авылы, 

Ул. Бакча,8 

Төзелеш 2019 

3 Лекарево балалар бакчасы 

(мәктәп бинасында) 

Лекарево 

авылы, Мәскәҥ 

ур., 13 

Реконструкция 2019 

4 Олы Армалы авылында Олы Армалы Төзелеш 2021 



балалар мәйданчыгы 

урнаштыру 

авылы, 

Башиловка 

урамы, 2 

5 Котельнядан Лекарево урта 

мәктәбенә кадәр җылылык 

трассасын капиталь 

ремонтлау 

Лекарево 

авылы, Мәскәҥ 

ур., 13 

Капиталь ремонт 2020 

6 Армалы балалар бакчасын 

капиталь ремонтлау 

Олы Армалы 

авылы, 

Башиловка 

урамы, 2 

Капиталь ремонт 2020 

7 Лекарево урта мәктәбенең 

хоккей кортын капиталь 

ремонтлау 

Лекарево 

авылы, Мәскәҥ 

ур., 13 

Капиталь ремонт 2022 

 

8 

Лекарево авылында 800 м 

мәйданлы универсаль спорт 

мәйданчыгы төзелеше 

Лекарево 

Авылы, 

Ул. Бакча,8 

Төзелеш 2023 

9 Яңа Авыл авылында 901 кв. 

м мәйданлы универсаль 

спорт мәйданчыгы төзелеше 

Яңа Авыл, 

Садовая ур., 38 

Төзелеш 2024 

 

  
 

4.  ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМНҼРЕ ҺҼМ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 
№ Исем 

чаралар 

Инвестици

ялҽрнең 

гомуми 

кҥлҽме, 

млн. сум. 

Финанслау 

чыганаклар

ы 

Финанслау кҥлҽме еллар буенча, мең сум. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2035 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

 

1 

Армалы авыл клубы  

10430 

РФ бюджеты 8130      

ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты 2300      

Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 

2 

Лекарево мәдәният 

йорты территориясен 

койма белән 

әйләндереп алу 

800 РФ бюджеты       

ТР бюджеты       

ЕМР бюджеты  800     

Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 Лекарево балалар 

бакчасы  

 РФ бюджеты       

3 (мәктәп бинасында) 1800 ТР бюджеты       



   ЕМР бюджеты 1800      

   Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 Капиталь ремонт  РФ бюджеты       

4 җылылык трассасы  ТР бюджеты       

 котельныйга 1000 ЕМР бюджеты  1000     

 Лекарево урта мәктәбе  Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 Балалар төзелеше  РФ бюджеты       

 Зур авылында 

мәйданчыклар 

 ТР бюджеты       

5 Армалы 120 ЕМР бюджеты   187    

   Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 Капиталь ремонт  РФ бюджеты       

6 хоккей корты  ТР бюджеты       

 Лекарево урта мәктәбе 800 ЕМР бюджеты    800   

   Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 Универсаль төзелеш   РФ бюджеты       

 спорт мәйданчыгы 2000 ТР бюджеты       

7 мәйданы 800 кв. м.  ЕМР бюджеты     2000  

 Лекарево авылында  Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 Универсаль төзелеш   РФ бюджеты       

8 спорт мәйданчыгы 2300 ТР бюджеты       

 мәйданы 901 кв. м.  ЕМР бюджеты      2300 

 Яңа Авыл  Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

9 Капиталь ремонт  РФ бюджеты       

 Армалы балалар 

бакчасы 

5750 ТР бюджеты  4423     

 бакча  ЕМР бюджеты  760     

   Авыл җирлеге 

бюджеты 

      

 НИБАРЫ 24500  12230 6983 187 800 2000 2300 



 

5. ЧАРАЛАР НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН БҼЯЛҼҤ 

 

          Комплекслы ҥсеш программасы Лекарево авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасы ҥсешендә уңай нәтиҗә бирәчәк чаралар комплексын 

ҥтәҥне кҥздә тота.      Социаль инфраструктура ҥсеш алган очракта 

муниципаль берәмлек халыкның яшәҥ һәм бизнес алып бару өчен җәлеп итә. 

Бу очракта тәкъдим ителә торган программаны гамәлгә ашыру уңай 

нәтиҗәләрнең булуын билгели: бюджет, коммерция, социаль. 

Коммерция эффекты: 

-кече һәм урта бизнесны ҥстерҥ, эшлекле инфраструктураны ҥстерҥ, 

җирлекнең гомуми имиджын арттыру. 

Бюджет нәтиҗәсе: 

- предприятиеләрнең ҥсеше бюджет керемнәрен арттыруга китерәчәк. 

Социаль нәтиҗә: 

- яңа эш урыннары булдыру, торак фондын арттыру, коммуналь хезмәтләрнең 

сыйфатын арттыру 

   
 

№  

 

Программаны

ң максатчан 

индикаторлар

ының исеме 

 

 

Инди

катор

лар 

ҥлчҽҥ 

берҽм

леге 

 

 

Но

рма

тив 

Норма

тив 

ҽһҽмия

те** 

Фактт

агы 

ҽһҽмия

т  

 

 

Тҽэмин 

ителеш 

дҽрҽҗҽс

е, % 

(факттагы 

нормативк

а 

мөнәсәбәт) 

 

 

Арадаш ҽһҽмияттҽге Индикаторлары 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2030 

1 Мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥ 

учреждениелҽр

е белҽн тҽэмин 

ителеш 

1 

тәрбия

ләнҥче

гә кв. 

м. 

14,36 35 20 57% 114 114 114 114 114 100 

2 Урта гомуми 

белем бирҥ 

учреждениелҽ

ре белҽн 

тҽэмин 

ителеш  

1 

тәрбия

ләнҥче

гә кв. 

м. 

14,83 192 72 267 267 267 267 267 267 234 

3 - мҽктҽпкҽчҽ 

учреждениелҽ

р белҽн тҽэмин 

ителеш; 

(2 нче кушымта 

буенча) 

Татарс

тан 

Респуб

ликасы 

Дәҥләт 

Советы 

Презид

иумы 

карарл

ары 

(2015 

елның 

15-20

* 

20 46,72 233,6 233,6 233,6 233,6 233,6 233,6 205 



4 - яссы 

корылмалар 

белҽн тҽэмин 

ителеш; 

10 мең 

кешегә 

кв метр 

19494  1248 0 0 0 0 0 64 136 119 

5 Поликлиника 

тҽэмин 

ителеш 

ми, фельдшер- 

акушерлык 

пунктлары 

белҽн 

Лекарево 

ФАП 

 

Армалы 

модульле 

ФАП 

 

 

  

10 мең 

кешегә 

сменаг

а бару 

181,5  

 

 

 

 

 

 

126,5 

 

 

115,7 

 

 

 

 

 

 

 

110,6 

 

 

115,7 

 

 

 

 

 

 

 

87,4% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

118 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

123 

 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

128 

 

 

129 

* Халык саны 500 кешегҽ кадҽр булганда-100 кешегҽ 15 тамашачы урыны; 

  Халык саны 500 дҽн 1000 кешегҽ кадҽр булганда-100 кешегҽ 15-20 тамашачы урыны; 

  * Халык саны 500 кешегҽ кадҽр булганда-100 кешегҽ 15 тамашачы урыны; 

** Укучылар/халык саны нигезендҽ исҽплҽргҽ кирҽк  

*** ФАПларның кҿчен кҥрсҽтергҽ (3 нче кушымта нигезендҽ) 

 

6.СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА ҤСЕШЕН НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ 

ҺҼМ МҼГЪЛҤМАТИ ТҼЭМИН ИТҤНЕ КАМИЛЛҼШТЕРҤ БУЕНЧА 

ТҼКЪДИМНҼР. 

 
Программа составында тәкъдим ителгән чараларны тормышка ашыру 

мөмкинлеген тәэмин итҥ максатларында, җирлекнең социаль 

инфраструктурасы объектларын проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ өлкәсендә 

эшчәнлекне норматив-хокукый һәм мәгълҥмати яктан тәэмин итҥне 

камилләштерҥ буенча тҥбәндәге чаралар планлаштырыла: 

- учреждениеләр уставларын актуаль хәлдә тоту; 

- учреждениеләр тарафыннан тҥләҥле һәм тҥләҥсез нигездә кҥрсәтелә 

торган хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә; 

- әлеге программа һәм Алабуга муниципаль районының генераль планы 

һәм ҥсеш программалары нигезендә Лекарево авыл җирлеге территориясендә 

ҥткәрелә торган һәм планлаштырылган чараларның килештерелгәнлеген 

кҥзәтеп торырга кирәк. 

Тулаем алганда, хокукый һәм мәгълҥмати тәэмин ителеш социаль ҥсеш 

өлкәсендә федераль һәм региональ законнардагы ҥзгәрешләрне исәпкә алып, 

шулай ук Алабуга муниципаль районының Яңа Расланган ҥсеш 

программалары нигезендә ҥстереләчәк. 

Тулаем алганда, хокукый һәм мәгълҥмати тәэмин ителеш социаль ҥсеш 

өлкәсендә федераль һәм региональ законнардагы ҥзгәрешләрне исәпкә алып, 



шулай ук Алабуга муниципаль районының Яңа Расланган ҥсеш 

программалары нигезендә ҥстереләчәк. 

Лекарево авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы 

ҥстерҥ программасы 2019-2030 елларга билгеләнгән системалы билгеләр 

буенча куертылган һәм булган ресурсларны һәм Территория потенциалын 

нәтиҗәле файдалану нигезендә җирлекнең төп социаль-икътисади 

максатларына ирешҥгә юнәлдерелгән конкрет чаралар һәм көтелгән 

нәтиҗәләр рәвешендә тәкъдим ителә. 

Авыл җирлеге белән идарә итҥгә халык иминлеге мәнфәгатьләре, 

икътисадый тотрыклылык һәм куркынычсызлык мәнфәгатьләре аша кҥчҥ 

аерым авылларның да, муниципаль берәмлекнең да социаль-икътисадый 

ҥсешен тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. 

Авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын ҥстерҥнең уртача сроклы 

программасын эшләҥ һәм кабул итҥ социаль, Финанс, инвестиция, икътисадый 

сәясәт өстенлекләрен ныгытырга, кҥп еллар дәвамында җыелган 

проблемаларны хәл итҥнең тәртибен һәм вакытын билгеләргә мөмкинлек 

бирә. Ә программаны максатчан урнаштыру һәм аны тормышка ашыру өчен 

булдырыла торган, җирлек территориясендә куелган максатларга ирешҥ өчен 

гамәлдә булу кагыйдәләрен беркетҥче механизмнар авыл җирлегенең идарә 

итҥ һәм эшкуарлык кадрларының эшлекле активлыгын сизелерлек 

арттырырга, территориядә икътисадый һәм хуҗалык эшчәнлеген 

активлаштыру өчен кирәкле шартлар тудырырга мөмкинлек бирәчәк. 

 


