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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлегенең 2019-2030 елларга социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программасын раслау турында 

 

 Россия Федерациясе Шәһәр тӛзелеше кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль закон, Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 

10.10.2015 ел, №1050 «җирлекләрнең һәм шәһәр округларының социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау 

турында» карары, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Татар 

Дӛм-Дӛме авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районының Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге Советы, Татарстан 

Республикасы 

 Карар: 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлегенең 2019-2030 елларга социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программасын раслау турында" 2013 ел, 30 декабрь, 1089 нчы карары 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Рәис   Р. Н. Бәдретдинов 



ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ 

 ТАТАР ДҾМ-ДҾМЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  
АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
2019-2030 ЕЛЛАРГА. 

 

1.ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның 

исеме 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегенең 

2019-2030 елларга социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасын раслау турында 

Программа эшләү 

ӛчен нигез 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында «2003 елның 6 ноябрендәге 

131 – ФЗ номерлы Федераль закон»,  

«Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына 

карата таләпләрне раслау турында»Россия Федерациясе 

Хӛкүмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы 

карары. 

РФ Шәһәр тӛзелеше кодексы, 1 ст.28 п., 7 ст. 6 п., 5.26 ст., 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Советының 2016 елның 13 сентябрендәге 90 номерлы 

«Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районының 2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәрге 

перспективага социаль-икътисадый үсеш стратегиясен 

раслау турында»карары 

Уставына Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге Алабуга 

муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге (Совет 

карары № 85 от 07.12.2012) 

Уставына Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге Алабуга 

муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге (Совет 

карары № 85 от 07.12.2012) 

Заказчы һәм 

программаны 

эшләүче исеме, 

аларның урнашу 

урыны 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасы,  

Алабуга районы,  

Татар Дӛм-Дӛм авылы, Школьная ур., 3 нче йорт индекс 

423617  

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Җирлек халкының тормыш сыйфатын күтәрүне тәэмин 

итү ӛчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди 

базасын булдыру. 

Куелган максатка ирешү ӛчен түбәндәге бурычларны 

үтәргә кирәк: 

- авыл җирлегенең социаль инфраструктура 

объектларын халыкның иминлеген, сыйфатын һәм 



нәтиҗәле файдалануын тәэмин итү;; 

- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле 

эшләвен тәэмин итү; 

- җирлек халкы ӛчен социаль инфраструктура 

объектларының һәркем ӛчен мӛмкин булуын тәэмин 

итү;; 

 балансланган перспективалы халыкның 

социаль инфраструктурасы объектларына булган 

ихтыяҗларга туры китереп, җирлекнең социаль 

инфраструктурасын үстерү; 

- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик 

культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният ӛлкәләрендә 

хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешенең исәп-хисап 

дәрәҗәсенә ирешү. 

Максатчан 

күрсәткечләр 

халыкның социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин ителеше 

(Индикаторлары ) 

- мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш; 

- урта гомуми белем бирү учреждениеләре белән тәэмин 

ителеш; 

Клуб учреждениеләре белән тәэмин ителеш 

Яссы корылмалар белән тәэмин ителеш 

-амбулатор Поликлиникалар һәм фельдшер-акушерлык 

пунктлары белән тәэмин ителеш. 

Социаль 

объектларны 

проектлаштыру, 

тӛзү, 

реконструкцияләү 

буенча 

планлаштырылган 

чараларны 

(инвестицион 

проектларны) 

эреләндерелгән 

тасвирлау 

инфраструктура 

- социаль инфраструктура объектлары тӛзелеше ӛчен 

территорияне планлаштыру проектларын эшләү һәм җир 

кишәрлекләрен межалау;; 

- социаль ӛлкә объектларын тӛзү һәм реконструкцияләү 

буенча проект-смета документациясен эшләү ; 

- социаль инфраструктура объектларын тӛзү һәм 

реконструкцияләү ; 

- социаль торак тӛзелеше, шәхси торак тӛзелеше. 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2019-2030 еллар 

1 этап-2019-2023 еллар.  

2 этап-2023-2030 еллар. 

Күләме һәм 

финанслау 

чыганаклары 

программасын 

Программа бюджет хисабына финанслауны күздә 

тота: 

Шул исәптән: 

Федераль бюджет-0 сум 

республика бюджеты -5000,0 мең сум 

җирлек бюджеты-0 сум  

 район бюджеты-_600,0 мең сум 

бюджеттан тыш чаралар - 0 сум 



Программаны 

тормышка 

ашыруның кӛтелгән 

нәтиҗәләре 

- Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә халыкның тормыш 

сыйфатын, уңайлылыгын һәм яшәү дәрәҗәсен күтәрү ;  

-халыкның социаль инфраструктура объектларын 

нәтиҗәле файдалануы; 

-гражданнарның торак белән тәэмин ителеше; 

- авыл җирлегендә яшәүчеләрнең социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин ителеше һәм норматив яктан 

уңайлы булу. 

 

 

2. ТАТАР ДҾМ-ДҾМЕ-ДҾМ-ДҾМЕ СОЦИАЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫҢ ХҼЗЕРГЕ ТОРЫШЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

 

2.1. Җирлекнең социаль-икътисади торышы, җирлек территориясендҽ 

шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында мҽгълҥмат 

 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге «Алабуга муниципаль районы 

«муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль 

берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы 

турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә тӛзелде.  

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге составына әлеге закон нигезендә Татар 

Дӛм-Дӛме (административ Үзәк) авылы, Айталан авылы керә. 

Җирлек Татарстан Республикасының тӛньяк-кӛнчыгышында, Алабуга 

муниципаль районының кӛнбатыш ӛлешендә урнашкан. Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлеге Олы Шүрнәк авыл җирлеге белән тӛньякта, кӛнчыгышта Морт авыл 

җирлеге белән, кӛньякта Алабуга муниципаль районының Олы Елово авыл 

җирлеге белән, кӛнбатышта Мамадыш муниципаль районының Малмыж авыл 

җирлеге белән чиктәш. 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегенең гомуми мәйданы 3361,5 га тәшкил 

итә, шул исәптән Татар Дӛм-Дӛме авылының мәйданы – 94,2 га, Айталан 

авылы – 21,2 га (картографик материал буенча). 

Җирлектә балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, авыл 

мәдәният йорты, китапханә, спорт объектлары, «Яшь Кӛч»агрофирмасы ААҖ 

авыл хуҗалыгы предприятиесе бар. 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге һәм Алабуга муниципаль районының 

башка җирлекләре белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта «М-7 

«Волга»-Олы Шүрнәк»тӛбәк әһәмиятендәге юл аша гамәлгә ашырыла. Әлеге 

юл Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеген кӛньяктан тӛньякка таба кисеп үтә.  

Җирлектә түбәндәге социаль объектлар бар: 

- «Татар Дӛм-Дӛме балалар бакчасы» МБДОУ-10 кеше.; 

- сәламәтлек саклау ӛлкәсендә авыл җирлеге территориясендә Татар 

Дӛм-Дӛме авылында фельдшер-акушерлык пункты эшли.; 

-мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт ӛлкәсендә Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлеге территориясендә Татар Дӛм-Дӛме мәдәният йорты, Татар Дӛм-Дӛме 

авыл китапханәсе эшли.; 



- работает 1 магазин в. с. Татарский Дюм-Дюм – ИП Гараев. 

2018 елның 1 гыйнварына Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә халык 

саны-271 кеше административ үзәктән алып дӛм - Дӛмс авыл җирлегенә кадәр 

район үзәгенә кадәр 60 км. тәшкил итә. 

 

2.2 җирлекнең, шҽһҽр округының социаль инфраструктура 

объектларының техник-икътисадый параметрлары;   

 

Мҽгариф 

Социаль-мҽд

ҽни ҿлкҽ 

объекты 

исеме  

Социаль-мҽдҽн

и ҿлкҽ 

объектының 

адресы 

 

тузганлык

ның % 

(капиталь 

ремонт 

кирҽклеге) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыннар һ. 

б.) 

Килҥчелҽ

р саны 

(кеше) 

Бина

ның 

мҽйд

аны 

Корыл

малар 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Мҽгариф учреждениелҽре 

Балалар 

мҽктҽпкҽчҽ 

учреждениес

е 

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, Мҽктҽп 

ур., 3 

41,21 1998 Булмады 10 10 
187 

кв. м. 

 

Хәзерге вакытта Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә 10 урынга 

исәпләнгән 1 балалар бакчасы бар. Мәктәпкәчә балалар учреждениеләренә 

йӛрүче балалар саны шулай ук 10 кеше тәшкил итә (Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлегенә караган 1-6 яшьлек балалар саныннан 55,5%). Димәк, балалар 

бакчалары проект сыйдырышлылыгыннан 100% ка тулган. Халыкның балалар 

бакчаларында урыннар белән тәэмин ителеше норматив ихтыяҗның 100% ын 

тәшкил итә. 

Бүгенге кӛндә Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә гомуми белем бирү 

мәктәпләре һәм мәктәптән тыш учреждениеләр юк. Татар Дӛм-Дӛм 

авылыннан мәктәп яшендәге балалар (28 кеше) Олы Шүрнәк авылы гомуми 

белем бирү мәктәбенә мәктәп автобусында китерелә. 

Гамәлдәге нормалар нигезендә (СанПиН 2.4.1.2660-10 һәм СанПиН 

2.4.2821-10) авыл җирлегендә мәктәпкәчә учреждениеләр ӛчен җәяүлеләр 

мӛмкинлеге радиусы 1 км дан да артмаска тиеш. Айталан авылы мәктәпкәчә 

учреждениеләрнең җәяүлеләр йӛри алырлык норматив радиустан тыш – 1 км. 

Әлеге торак пункт балалары мәктәп автобусында яки шәхси автомобилендә 

мәктәпкәчә тәрбия бирү учреждениесенә китерелә.  

 

Сҽламҽтлек 

Социаль-мҽд

ҽни ҿлкҽ 

объекты 

исеме  

Социаль-мҽдҽн

и ҿлкҽ 

объектының 

адресы 

 

тузганлык

ның % 

(капиталь 

ремонт 

кирҽклеге) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыннар һ. 

б.) 

Килҥчелҽ

р саны 

(кеше) 

Бина

ның 

мҽйд

аны 

Корыл

малар 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Амбулатор поликлиникалар, фельдшер-акушерлык пунктлары 



Дҿм-Дҿм 

ФАПы 

Татар Дӛм-Дӛм 

авылы, Мәктәп 

ур., 3 

41,21 1998 2013  - 29 72,8 

Алабуга муниципаль районы халкына медицина хезмәте күрсәтүне 

«Алабуга үзәк район хастаханәсе» МБМУ башкара, аның сырхауханәләре һәм 

стационарлары Алабуга шәһәрендә, Костенеево табиб амбулаториясе һәм 

Морт участок хастаханәсе, аның составына шулай ук стационар һәм 

сырхауханә керә. 

Үзәк район хастаханәсенең стационарлары тулаем алганда район 

халкына хезмәт күрсәтү сәбәпле, хастаханә учреждениеләре белән тәэмин 

ителешне исәпләү Алабуга муниципаль районы халкы ӛчен башкарылган. 

Тулаем район буенча тәэмин ителеш норманың 57,2% ын гына тәшкил итә. 

Больничный койкалар белән тәэмин ителешнең җитәрлек дәрәҗәдә булмавы 

Гомумроссия койка-кӛннәр санын киметү тенденциясенә (койкада булу 

кӛннәре) һәм беренчел медик-санитар ярдәмнең ролен кӛчәйтүгә һәм 

сыйфатын арттыруга юнәлдерелгән структур үзгәртеп корулар уздыруга бәйле 

рәвештә, бер елга койка эше кӛннәренең артуына бәйле.  

Алабуга муниципаль районы халкына кичектергесез медицина ярдәме 

күрсәтү ӛчен ашыгыч медицина ярдәме станцияләре бар: аның карамагында 13 

махсуслаштырылган автомобиль һәм 1 автомобильгә исәпләнгән Морт авылы 

бар. Үзәк район хастаханәсе каршындагы ашыгыч медицина ярдәме станциясе 

бӛтен районга тулаем хезмәт күрсәтә.  

Ашыгыч медицина ярдәме станциясенең куәте 15 минутлык керү зонасы 

чикләрендә 10 мең кешегә исәпләнгән 1 махсуслаштырылган автомобиль 

нормасыннан чыгып исәпләнә. Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге Морт авылында 

урнашкан Ашыгыч медицина ярдәме станциясенә хезмәт күрсәтүнең 

норматив радиусында урнашкан. 

Сәламәтлек саклау системасында иң мӛһим сектор булып 

амбулатор-сырхауханә хезмәте тора, аның торышына бӛтен тармак 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге һәм сыйфаты, шулай ук күп кенә медик-социаль 

проблемаларны хәл итү бәйле. 

Амбулатор-поликлиника хезмәте системасына кертеләләр: 

фельдшер-акушерлык пунктлары, гомуми практика табиблары хезмәтләре. 

Амбулатор-поликлиника учреждениеләреннән Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлегендә 1 фельдшер-акушерлык пункты эшли. Бүгенге кӛндә әлеге объект 

белән тәэмин ителеш норматив ихтыяҗның 500% ын тәшкил итә 

Физик культура, массакҥлҽм спорт  

Социаль-мҽд

ҽни ҿлкҽ 

объекты 

исеме  

Социаль-мҽдҽн

и ҿлкҽ 

объектының 

адресы 

 

тузганлык

ның % 

(капиталь 

ремонт 

кирҽклеге) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыннар һ. 

б.) 

Килҥчелҽ

р саны 

(кеше) 

Бина

ның 

мҽйд

аны 

Корыл

малар 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Спорт комплекслары, яссылык корылмалары 

яссы 

корылмалар 

 

Татар Дҿм-Дҿм 

Авылы 
 41,21 1998 - - 25 

1250 

кв. м. 



Татар 

Дҿм-Дҿме 

балалар 

бакчасы " 

базасында 

спорт залы» 

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, 

Школьная ур., 

 

41,21 1998 -  30 
162 

кв. м. 

 

Авыл җирлеге халкының гомуми кулланылыштагы спорт залларында 

ихтыяҗ 106 кв.м. спорт идән тәшкил итә. Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә 

162 кв.м мәйданлы спорт залы эшли, ул Татар Дӛм-Дӛме авылы балалар 

бакчасы бинасында урнашкан. 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге халкының спорт заллары белән тәэмин 

ителеше норматив ихтыяҗның 153,3% ын тәшкил итә. 

Яссы спорт корылмалары 

Авыл җирлеге халкының яссылык корылмаларында норматив ихтыяҗы 

589 кв. м тәшкил итә. Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә Татар Дӛм-Дӛме 

авылында 1250 кв.м мәйданлы хоккей тартмасы эшли. 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге халкының яссы спорт корылмалары 

белән тәэмин ителеше норматив ихтыяҗның 212,3% ын тәшкил итә. 

Мҽдҽният ҿлкҽсе: 

Социаль-мҽд

ҽни ҿлкҽ 

объекты 

исеме  

Социаль-мҽдҽн

и ҿлкҽ 

объектының 

адресы 

 

тузганлык

ның % 

(капиталь 

ремонт 

кирҽклеге) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыннар һ. 

б.) 

Килҥчелҽ

р саны 

(кеше) 

Бина

ның 

мҽйд

аны 

Корыл

малар 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Клублар 

Мҽдҽният 

йорты 

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, Тукай 

ур., 9Б 

14,4 2014 - 200 25 
194,6 

кв. м. 

Китапханҽ 

Авыл 

китапханҽсе 

Татар Дҿм-Дҿм 

авылы, Мҽктҽп 

ур., 3 

41,21 1998 Булмады  2416 12 
49,2 

кв. м. 

Мәдәният учреждениеләреннән Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә 200 

урынга исәпләнгән Татар Дӛм-Дӛме авылы мәдәният йорты эшли. 

Тәэмин ителеш нормативлары нигезендә, авыл җирлекләрендәге клуб 

учреждениеләренең куәте 500 кешедән ким булган кешеләр саны 100 

тамашачы урыны нормативына туры килергә тиеш. Шулай итеп, әлеге 

объектлар белән тәэмин ителеш норматив дәрәҗәдән 200% тәшкил итә. 

Авыл җирлекләрендә китапханә системасын оештыруга гомуми 

таләп-барлык торак пунктларда, шул исәптән 500 кешедән ким булган (кимрәк 

кеше) китапханә хезмәтләрен алу мӛмкинлеген тәэмин итү. Басма басмаларны, 

басмаларны электрон мәгълүмат чыганакларында, шулай ук авыл 

җирлекләрендә тӛзелә яисә гамәлдәге китапханә ӛчен аудиовизуаль 

документлар алу күләме Россия китапханә ассоциациясе тарафыннан кабул 

ителгән Халык китапханәсе эшчәнлегенең модель стандартында билгеләнгән 

норматив нигезендә - 1 кешегә 7 дән 9 данәгә кадәр исәпләнә.   



Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге китапханәләрендә норматив ихтыяҗ 2,4 

мең данә тәшкил итә. Хәзерге вакытта җирлектә 6 мең данә егәрлекле Татар 

Дӛм-Дӛме авыл китапханәсе эшли. Халыкның китапханәләр белән тәэмин 

ителеше норматив ихтыяҗның 248,3% ын тәшкил итә. 

 

2.3. Социаль инфраструктура хезмҽтлҽренҽ фаразланган ихтыяҗ   

мҽгариф, сҽламҽтлек саклау, физик культура һҽм массакҥлҽм спорт һҽм 

мҽдҽният ҿлкҽлҽрендҽ  

Базар икътисады үсеш алган саен, социаль ӛлкәнең әһәмияте даими 

рәвештә арта бара. Социаль инфраструктура-эшчәнлеге шәхси ихтыяҗларны 

канәгатьләндерүгә, халыкның тормыш-кӛнкүрешен һәм интеллектуаль үсешен 

тәэмин итүгә юнәлдерелгән объектлар җыелмасы, бу милли хуҗалык 

тармакларының мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, туризм һәм 

кулланучылар базары хезмәтләре рәвешендә социаль уңайлыклар тудыручы 

җыелмасы. Социаль ӛлкә тармаклары иҗтимагый җитештерүне үстерүдә 

торган саен зур әһәмияткә ия. Алар халыкның тормыш дәрәҗәсенә, тормыш 

сыйфатына турыдан-туры йогынты ясый. 

  Сорау артачак 

Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният ӛлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ арту 

кӛтелә: 

1) Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә халык саны соңгы елларда динамика һәм 

Генпланның фаразланган мәгълүматлары нигезендә арта; 

2) торак тӛзелеше планлаштырыла (тӛзелешкә бирелгән рӛхсәтләр нигезендә)  

3) социаль инфраструктура объектларын эксплуатацияләүдән чыгу фаразлана 

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын ҥстерҥ һҽм эшлҽҥ ҿчен 

кирҽкле норматив-хокукый базаны бҽялҽҥ. 

 

Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә социаль 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасы түбәндәге хокукый 

актлар нигезендә һәм аларны исәпкә алып эшләнде: 

1. 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясе 

шәһәр тӛзелеше кодексы. 

2. «Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программаларына карата таләпләрне раслау 

турында»Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 2015 елның 1 октябрендәге 1050 

номерлы карары. 

3. «Татарстан Республикасында шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турында»2010 

елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 

4. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Советының 2016 

елның 13 сентябрендәге 90 номерлы «Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының 2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәрге перспективага 

социаль-икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында»карары 



5.     Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегенең 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме авыл 

җирлеге Советы тарафыннан расланган генераль планы 

Программа методы, атап әйткәндә, 2019-2030 елларга Татар Дӛм-Дӛме 

авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программасын эшләү, авыл җирлеге территориясендә урнашкан социаль 

объектларны төзү һәм төзекләндерүгә мохтаҗ булган һәм төзү 

планлаштырыла торган исемлеген раслау, шулай ук әлеге эшләрне өстәмә 

керемнәр хисабына финанслау күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен таләп 

ителә. 

3.  ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Объектның исеме 

социаль 

инфраструктура 

Адрес  

(торак пункт 

исеме) 

Чара  

(төзелеш, проектлау, 

реконструкция, 

капиталь ремонт,) 

Тормышка 

ашыру 

сроклары  

(ел) 

1 Тӛзәтү  

мәктәпкәчә белем 

бирү 

учреждениесе 

Татар Дӛм-Дӛм 

Авылы 

Мәктәп ур., 3 

Капиталь ремонт 2024-2030 

 

  
 

4.  ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҤЛҼМНҼРЕ ҺҼМ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 
№ Исем 

чара 

Инвестици

ялҽрнең 

гомуми 

кҥлҽме, 

млн. сум. 

Финанслау 

чыганаклар

ы 

Финанслау кҥлҽме еллар буенча, мең сум. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2030 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

 

1 

Мәктәпкәчә 

учреждениене ремонтлау 

  

 

 

РФ бюджеты       

ТР бюджеты      5000 

АМР бюджеты      600 

АҖ бюджеты       

 

2 

 Мәдәният йорты 
 РФ бюджеты       

ТР бюджеты       



АМР бюджеты       

АҖ бюджеты       

3 НИБАРЫ         

 

5. ЧАРАЛАРНЫҢ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН БҼЯЛҼҤ 

Комплекслы үсеш программасы Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын үстерүдә уңай нәтиҗә бирәчәк чаралар комплексын 

үтәүне күздә тота. Социаль инфраструктура үсеш алган очракта, муниципаль 

берәмлек бизнес алып бару ӛчен җәлеп итә. Бу очракта тәкъдим ителгән 

программаны тормышка ашыру тӛп уңай нәтиҗәләрнең булуын билгели: 

бюджет, коммерция, социаль. 

Коммерция эффекты 

- кече һәм урта бизнесны үстерү, эшлекле инфраструктураны үстерү, эшлекле 

имиджны арттыру. 

Бюджет нәтиҗәсе 

- предприятиеләрне үстерү 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

ткҽ 

ия** 

Фактт

агы 

ҽһҽмия

те  

 

 

Тҽэмин 

ителеш 

дҽрҽҗҽс

е, % 

(фактикны

ң 

нормативк

а карата 

мӛнәсәбәт

е) 

 

 

Арадаш ҽһҽмияттҽге Индикаторлары 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2030 

1 Мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥ 

учреждениелҽр

е белҽн тҽэмин 

ителеш 

1 

тәрбия

ләнүче

гә кв. 

м. 

14,36 14,36  32,88  228 228 176 176 176 176 143 

2 Урта гомуми 

белем бирҥ 

учреждениелҽ

ре белҽн 

тҽэмин 

ителеш  

1 

тәрбия

ләнүче

гә кв. 

м. 

14,83 - - - - - - - - - 

3 Клуб 

учреждениелҽ

ре белҽн 

тҽэмин 

ителеш 

(№2 Кушымта 

буенча) 

100 

кешегә 

исәплә

нгән 

тамаша

чылар 

урыны 

15-20

* 

15 37,17 185,85 185 185 185 185 185 185 



4 Яссы 

корылмалар 

белҽн тҽэмин 

ителеш 

10 мең 

кешегә 

исәплә

нгән 

кв. 

метр 

19494  589 1250 212,3% 212,3

% 

212,3

% 

212,3

% 

212,3% 212,3

% 

212,3% 

5 Поликлиника 

белҽн тҽэмин 

ителеш 

ми, фельдшер- 

акушерлык 

пунктлары 

 

Сменаг

а 10 

мең 

кешегә 

бару 

181,5 121,2 151,6 125,1% 152 155 158 160 162 165 

 

6.ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЧАН КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕНҼ ИРЕШҤГҼ 

ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА ҤСЕШЕН 

НОРМАТИВ-ХОКУКЫЙ ҺҼМ МҼГЪЛҤМАТИ ТҼЭМИН ИТҤНЕ 

КАМИЛЛҼШТЕРҤ БУЕНЧА ТҼКЪДИМНҼР 

 
Программа составында тәкъдим ителгән чараларны тормышка ашыру 

мӛмкинлеген тәэмин итү максатларында җирлекнең социаль инфраструктура 

объектларын проектлау, тӛзү, реконструкцияләү ӛлкәсендә норматив-хокукый 

һәм мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча түбәндәге чаралар 

планлаштырыла: 

- Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге учреждениеләре уставларын актуаль 

хәлдә тотарга; 

- түләүле һәм түләүсез нигездә учреждениеләр тарафыннан күрсәтелә 

торган хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә;; 

- Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге территориясендә планлаштырылган 

чараларның, әлеге программа, генераль план һәм Алабуга муниципаль 

районының үсеш программалары нигезендә, килешенүен күзәтеп торырга 

кирәк. 

Тулаем алганда, социаль үсеш ӛлкәсендә федераль һәм тӛбәк 

законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, һәм шулай ук Алабуга 

муниципаль районының Яңа Расланган үсеш программалары нигезендә 

хокукый һәм мәгълүмати тәэмин ителеш үстереләчәк. 

Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегенең 2019-2030 елларга социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы социаль-икътисади 

максатларга ирешүгә юнәлтелгән, югарыда билгеләнгән системалы билгеләр 

буенча тӛркемләнгән конкрет чаралар һәм кӛтелгән нәтиҗәләр рәвешендә 

тәкъдим ителгән 

булган җирлекләрне нәтиҗәле файдалану нигезендә  

территория ресурслары һәм потенциалы. 

Авыл җирлеге белән идарә итүгә халыкның тормыш дәрәҗәсе, 

икътисади тотрыклылык һәм куркынычсызлык мәнфәгатьләре, конкрет 

эчтәлеккә тутырылган һәм программа чаралары рәвешендә чагылдырылган 



мәнфәгатьләр аша күчү аерым авылларның, шулай ук тулаем муниципаль 

берәмлекнең социаль-икътисади үсешен тәэмин итәргә мӛмкинлек бирә. 

Социаль үсеш буенча уртача сроклы программаны эшләү һәм кабул итү  

авыл җирлеге инфраструктурасы социаль, Финанс, инвестицион, икътисадый 

сәясәт ӛстенлекләрен ныгытырга, күп еллар эчендә җыелган проблемаларның 

эзлеклелеген һәм чишелешен билгеләргә мӛмкинлек бирә. Ә программаның 

максатчан җайланмалары һәм аны тормышка ашыру ӛчен тӛзелә торган, 

территориядә «уен кагыйдәләрен» беркетүче механизмнар  

Авыл җирлегендә идарәче һәм эшмәкәрлек кадрларының эш активлыгын 

арттырырга, икътисадый һәм хуҗалык эшчәнлеген активлаштыру ӛчен 

кирәкле шартлар тудырырга ярдәм итәчәк 

аның территориясендә эшчәнлек алып бару. 

 

 

 

 


