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2019-2035 елларга «Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Илмәт авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге территориясендә социаль 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасын раслау турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль закон, «җирлекләрнең һәм шәһәр 

округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программаларына таләпләрне раслау турында» 2015 елның 1 октябрендәге 

1050 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районы илмәт авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Илмәт авыл җирлеге Советы  

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары 

ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«2019-2035 елларга» Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Илмәт авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге территориясендә социаль 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасын расларга. 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем өстемдә калдырам. 
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ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҮСТЕРҮ 

 

ИЛМӘТАВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

2019-2030 ЕЛЛАРГА. 

 



 

 

 

 

1.ПРОГРАММА        ПАСПОРТЫ 

 



Программа 

исемлеге 

2019-2030 елларга Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Илмәт авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү  

 

Программа эшләү 

өчен нигез 

Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында «2003 елның 6 

ноябрендәге 131 – ФЗ номерлы Федераль закон 

программасын эшләү өчен нигез»,  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең һәм 

шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү 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 үсеш 

стратегиясен раслау турында " 90 номерлы карары»; 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Илмәт авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы 

(Илмәт авыл җирлеге Советының 74 нче карары № 74 

от12.10.2012), 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Илмәт авыл җирлеге генераль планы (Илмәт авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 50 

номерлы карары) 

 

Программаны 

эшләүче һәм заказ 

бирүче исеме, 

аларның урнашкан 

урыны 

Илмәт авыл җирлеге башкарма комитеты, 423619 

Татарстан Республикасы, 

Алабуга районы, Илмәт авылы, Сәйдәшев ур., 3 

 



Программаның 

масхатлары һәм 

бурычлары 

җирлек халкының тормыш сыйфатын күтәрү өчен 

социаль инфраструктураны үстерүнең матди базасын 

булдыру. 

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны 

үтәргә кирәк: 

- авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы 

объектларының иминлеген, сыйфатын һәм халык 

тарафыннан нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү; 

- гамәлдәге социаль инфраструктураның нәтиҗәле 

эшләвен тәэмин итү; 

- җирлек халкы өчен социаль инфраструктура 

объектларының үтемлелеген тәэмин итү; 

- халыкның социаль инфраструктурасы объектларында 

ихтыяҗларга туры китереп, җирлек социаль 

инфраструктурасының баланслы перспектив үсеше; 

- җирлек халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик 

культура һәм массакүләм спорт һәм мәдәният 

өлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешнең 

исәп-хисап дәрәҗәсенә ирешү. 

 

Максатчан 

күрсәткечләр 

халыкны социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин итү 

Индикаторлары 

(Индикаторлары) 

белән тәэмин 

ителеше 

- мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин ителеш; 

- урта гомуми белем бирү учреждениеләре белән тәэмин 

ителеш; 

- клуб учреждениеләре белән тәэмин ителеш; 

- яссы корылмалар белән тәэмин ителеш; 

- амбулатор поликлиника һәм фельдшер-акушерлык 

пунктлары  

 

 

Социаль 

объектларны 

проектлау, төзү, 

реконструкцияләү 

буенча 

планлаштырылган 

чараларның 

(инвестицион 

проектларның) 

эреләндерелгән 

тасвирламасы 

 

- инфраструктура-территорияне планлаштыру 

проектларын эшләү һәм социаль инфраструктура 

объектларын төзү өчен җир кишәрлекләрен межалау; 

- социаль өлкә объектларын төзү һәм реконструкцияләү 

буенча проект-смета документациясен эшләү; 

-социаль инфраструктура объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү; 

-социаль торак төзелеше, шәхси торак төзелеше. 

 

 



программаны 

тормышка ашыру 

вакыты һәм 

этаплары 

2019-2030 еллар. 

1 этап – 2019-2023 еллар.  

2 этап-2023-2030 еллар. 

. 

Программаны 

финанслау күләме 

һәм чыганаклары  

бюджет хисабына финанслауны күздә тота: 

республика бюджеты – 31 000 мең сум 

ЕМР бюджеты-1647 мең сум 

җирлек бюджеты-38 мең сум 

 

Әлеге программаны 

тормышка 

ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре  

- - Илмәт авыл җирлегендә яшәүчеләрнең тормыш 

сыйфатын, уңайлылыгын һәм тормыш дәрәҗәсен күтәрү; 

- халык тарафыннан социаль инфраструктура 

объектларын нәтиҗәле файдалану; 

- гражданнарны торак белән тәэмин итү; 

-авыл җирлеге халкының социаль инфраструктурасы 

объектлары белән норматив тәэмин ителеш 

 

 

 

 

2. ИЛМӘТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫҢ 

ХӘЗЕРГЕ ТОРЫШЫ 

 

 

2.1. Җирлекнең социаль-икътисадый хәле тасвирламасы, җирлек 

территориясендә шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында мәгълүматлар 

 

  Илмәт авыл җирлеге « Алабуга муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең 

территорияләре чикләрен һәм статусын билгеләү турында» 2005 елның 31 

гыйнварындагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

оештырылган. 

   Бу закон нигезендә Илмәт авыл җирлеге составына Илмәт (административ 

үзәк), дЯдыгар, Көек авыллары керә. 

    Авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк-көнчыгышында, 

Алабуга муниципаль районының төньяк өлешендә урнашкан.Илмәт авыл 

җирлеге төньяк –көнчыгышта һәм төньяк-көнчыгышта Менделеевск 

муниципаль районының Бөрешле авыл җирлеге һәм Алабуга муниципаль 

районының Бехтерев авыл җирлеге белән чиктәш, көнчыгышта Олы Качык 

авыл җирлеге, көньяк-көнчыгышта Лекарево авыл җирлеге белән көньякта 

Морт авыл җирлеге белән чиктәш , Алабуга муниципаль районы Иске Юраш 

авыл җирлеге белән көньяк-көнбатышта һәм көнбатышта. 

   Илмәт авыл җирлегенең гомуми мәйданы 5622,8 га тәшкил итә, шул 

исәптән торак пунктларның мәйданы 179,75 га, шулардан : Илмәт авылы -

117,03 га, Көек авылы-31,85 га һәм Ядегәр авылы-30,87 га (картографик 

материал буенча). 

  Җирлектә түбәндәге социаль объектлар бар: 

- Илмәт балалар бакчасы - 7 кеше; 



-Сәламәтлек саклау өлкәсендә җирлек территориясендә Илмәт авылында бер 

фельдшер-акушерлык пункты эшли; 

- Илмәт авыл җирлеге территориясендә мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт 

өлкәсендә :Илмәт мәдәният йорты, Илмәт авыл китапханәсе эшли; 

- Илмәт авылында шәхси эшмәкәр Хәбибуллин 1 кибет эшли. 

    

  Тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын характерлый торган күрсәткечләрнең 

берсе-халыкның торак белән тәэмин ителеше күрсәткече. 2011 елның 1 

гыйнварына Илмәт авыл җирлегенең торак фонды күләме 9,516 мең кв. м 

тәшкил итте, шул исәптән, в: 

Илмәт авылы-7,503 мең кв. м. 

- Ядыгәр авылы-1500 мең кв. м. 

- Көек авылы-0,513 мең кв. м. 

  Хәзерге вакытта Илмәт авыл җирлегенең торак фонды бары тик Утар 

төзелеше белән генә тәкъдим ителгән. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, бары 

тик шәхси торак йортлар гына төзелә. 

   Илмәт авыл җирлегендә халык саны -341 кеше. Илмәт авыл җирлегенең 

административ үзәгеннән район үзәгенә кадәр ераклык 45 км тәшкил итә, 

республика үзәгенә кадәр (Казан шәһәре)-205 км.  

 

 

 

 
2.2 2.2 җирлекнең, шәһәр округының социаль инфраструктурасы 

объектларының техник-икътисадый параметрлары, җирлек халкының 

мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителүнең барлыкка 

килгән дәрәҗәсе  

 

 

Социаль-мәдәни 

өлкә объекты 

исеме 

социаль-

мәдәни 

өлкә 

объекты 

адресы 

% тузган 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге 

Ел 
 

(койка/ур

ыннар 

һәм тд.) 

саны 

керү 

саны 

(кеше) 

Би

на 

мә

йд

ан

ы 

Төзеле

ш елы 

соңгы 

капитал

ь 

ремонтн

ың 

Мәгариф учреждениеләре 

 

Балалар 

бакчасы 

Илмәт 

авылы 

Тау башы 

урамы 10 

 1955 
2015,201

8 
10 7 157 

   

  Хәзерге вакытта Илмәт авыл җирлегендә Бер Балалар бакчасы, Илмәт авылында 10 

урынга исәпләнгән проект сыйдырышлыгы бар. Балалар бакчаларына йөрүче балалар 

саны 7 кеше тәшкил итә(Илмәт авыл җирлегенең 1-6 яшьлек балалар санының 86% ы. 

2015 һәм 2018 елларда балалар бакчасы бинасында капиталь ремонт үткәрелде.  



   Хәзерге вакытта җирлектә урта гомуми белем бирү мәктәбе юк, Илмәт авыл җирлеге 

мәктәп яшендәге балалар мәктәп автобусы беләнАлабуга муниципаль районы 

Юраш.урта гомуми белем бирү мәктәбенә китерелә . 

    Чара кысаларында Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасы беренче чиратта генераль план кысаларында киләчәктә Илмәт авылында 

балалар бакчасы белән Берләштерелгән Мәктәп төзү каралган 

проект егәрлеге 45 урын өчен мәктәп һәм 10 урын өчен балалар бакчасы.  

 Шулай ук Илмәт авыл җирлегенең генераль планы белән яңа мәктәп каршындагы 

Илмәт авылында 60 урынга исәпләнгән балалар иҗаты түгәрәкләрен оештыру тәкъдим 

ителә. 

  

 

 

Сәламәтлек саклау 

Илмәт авыл җирлегенең Халыкка медицина хезмәте күрсәтү объектлары 

 

             Фельдшер-акушерлык пункты 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Социаль-мәдәни өлкә 

объекты Адресы 

% тузган ( 

капиталь 

ремонт 

кирәклеге 

Ел 

(койка/урынн

ар һәм һ. б.) 

саны 

керү саны 

(кеше) 

Би

на 

мәй

дан

ы 

Төзеле

ш 

вакыт

ы 

соңгы 

капиталь 

ремонтның 

төзелеше 

Фельдшер-акушер 

пункты 

Илмәт 

авылы , 

Үзәк 

урам,40 

2% 2016 - - 23 56,8 

 
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 халык алмашка 23 

кеше йөри.  

    Генераль план нигезендә 2016 елда Илмәт авылында яңа ФАП төзелде. 

 

Мәдәният 

 

Илмәт авыл җирлегендә клуб учреждениеләре исемлеге 

 

МФЦ 

 
Адресы год 



Социаль - мәдәни өлкә 

объекты исеме 

% тузган ( 

капиталь 

ремонт 

кирәклеге 

 

Төзеле

ш 

вакыт

ы 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

Урын 

саны 

Керү 

саны 

(чел) 

Би

на 

мәй

дан

ы 

Илмәт мәдәният 

йорты 

Илмәт 

авылы 

Сәйдәшев 

урамы,5 

- 2018 - 100 25 415 

Библиотека 

 

Илмәт 

авылы 

Сәйдәшев 

урамы,5 

- 2018 - 1 15 35,4 

   Әлмәт мәдәният йорты КФҮ бинасында урнашкан. 

Бина 2018 елда республика программасы буенча төзелгән.  

   Әлмәт авыл китапханәсе КФҮ бинасында урнашкан. Хәзерге вакытта 11,4 

мең данә куәтле китапханә эшли. Халыкны китапханәләр белән тәэмин итү 

норматив ихтыяҗның 380% ын тәшкил итә.  

Спорт учреждениеләре. 

Әлмәт авыл җирлегендә спорт заллары һәм спорт учреждениеләре юк.  

  Әлмәт авыл җирлеге халкының спорт залларында норматив ихтыяҗы 

беренче чиратта генераль планны тормышка ашыру 160кв тәшкил итәчәк.м.  

 

Яссы спорт корылмалары. 

  Әлмәт авыл җирлегендә яссы спорт корылмалары тулысынча юк. Алабуга 

муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасына, беренче 

чиратта, Генераль планның Әлмәт авылында гомуми мәйданы 800кв булган 

яссылык корылмалары төзү каралган.м.  

 

2.3. Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразлана торган ихтыяҗ   

мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә  

  Базар икътисады үсешенә карап, социаль өлкәнең әһәмияте даими үсә. 

Социаль инфраструктура-шәхси ихтыяҗны канәгатьләндерүгә, халыкның 

тормыш-көнкүрешен һәм интеллектуаль үсешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

объектларның җыелма җыелмасы, бу-мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, 

туризм һәм социаль өлкә тармакларында хезмәт күрсәтүләр рәвешендә 

социаль уңайлыклар тудыручы милли хуҗалык тармаклары җыелмасы  

  Җәмәгать җитештерүе үсешендә зур әһәмияткә ия. Алар халыкның тормыш 

дәрәҗәсе, тормыш сыйфаты дәрәҗәсенә турыдан-туры йогынты ясый.  

                         

Ихтыяҗ үзгәрмәячәк 



 

Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ 

үзгәрмәячәк чөнки: 

1) Илмәт авыл җирлегенең халык саны һәм половозрастлар составы соңгы 

елда динамика һәм Генпланның фаразланган мәгълүматлары нигезендә 

үзгәрмәс дип көтелә.  

2) торак төзелеше (төзелешкә бирелгән рөхсәтләр нигезендә) 

планлаштырылмый.  

3) социаль инфраструктура объектларын эксплуатацияләүдән төшеп калу 

фаразлана. 

 

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм эшләү өчен кирәкле 

норматив-хокукый базаны бәяләү. 

 

Алабуга муниципаль районы Илмәт авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы түбәндәге 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 үстерү программаларына таләпләрне раслау турында «2015 

елның 1 октябрендәге 1050 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 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 Алабуга муниципаль 

районының 2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәрге перспективага социаль-

икътисадый үсеш стратегиясен раслау турында " 90 номерлы карары. 

5.     Илмәт авыл җирлеге Советының 2016 елның 20 октябрендәге 50 

номерлы карары белән расланган Алабуга муниципаль районы Әлмәт авыл 

җирлегенең генераль планы. 

2019-2030 елларга Илмәт 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.  Программаларнын төп чаралары 

 

№ 

п/п 

Объектның исеме Адресы  чара  

(төзелеш, проектлау, 

реконструкция, капиталь 

ремонт, ремонт 

гамәлгә ашыру 

сроклары  

(ел) 

 

1 балалар бакчасы белән 

берләштерелгән  мәктәп 

Илмәт авылы төзелеш 2024-2030 

2 Сәүдә предприятиясе Илмәт авылы төзелеш 2020 

3 Спорт залы Илмәт авылы төзелеш 2024-2030 

4 Яссылык корылмалары. 

Спорт 

мәйданчыгы(футбол) 

Илмәт авылы төзелеш 2020 

5 Почта элемтәсе 

бүлекчәсе 

 

Илмәт авылы төзелеш 2024-2030 

6 Сквер Илмәт авылы төзелеш 2020 

7 Сквер Д.Ядыгар төзелеш 2024-2030 

8 Койма урнаштыру  

КФҮ 

Илмәт авылы төзелеш 2019 

9 Башкарма комитет 

фасадына кап. ремонт 

Илмәт авылы Капиталь ремонт 2020 

10 Балалар бакчасы, койма 

урнаштыру 

Илмәт авылы төзелеш 2020 

11  Бөек Ватан сугышы 

обелискы ремонт 

 

Илмәт авылы Кап.ремонт 2019 

12  фельдшер-акушер 

пункты кап.ремонт 

Илмәт авылы Капиталь ремонт 2024-2030 

 

 

 

 



 

 

 

  

4.  ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМНӘРЕ ҺӘМ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 
№ Исеме чаралар 

инвестициял

әрнең 

гомуми 

күләме, млн. 

сум  

 финанслау 

чыганаклары 

еллар буенча 

финанслау күләме, мең сум. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2030 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

 

1 

 

Балалар бакчасы белән 

берләштерелгән мәктәп  

12 Бюджет РФ       

Бюджет РТ      12000 

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

 

2 

 сәүдә предприятиесе 

төзелеше  

0,3 Бюджет РФ       

Бюджет ТР  3000     

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

3   спорт зал төзелеше 5 Бюджет РФ       

Бюджет РТ      5000 

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

4 яссылык корылмасы 

төзелеше. Спорт 

мәйданчыгы (футбол) 

1 Бюджет РФ       

Бюджет РТ  1000     

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

5 
Почта элемтәсе бүлеге 

5 Бюджет РФ       

Бюджет РТ      5000 

Бюджет ЕМР       

Бюджет СП       

6 
 сквер төзелеше 

Илмәт авылы 

-яктырту 

- коймалар 

-төзекләндерү 

 

0,32 Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР  300     

Бюджет СП 5 15     

7 
 сквер төзелеше 

0,4 Бюджет РФ       



Ядегәр авылы 

-яктырту 

- коймалар 

-төзекләндерү 

 

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР      400 

Бюджет СП       

8 
Койма урнаштыру  

КФҮ 

0,3 Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР 300      

Бюджет 

поселения 

 

      

9 Башкарма комитет 

фасадына кап. ремонт 

0,2 Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР   100 100   

Бюджет 

поселения 

 

      

10 Балалар бакчасы, койма 

урнаштыру 

0,35 Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР  350     

Бюджет 

поселения 

      

11 
- Бөек Ватан сугышы 

обелискы территориясен 

төзекләндерү 

- коймалар 

- брусчатка урнаштыру 

0,218 Бюджет РФ       

Бюджет РТ       

Бюджет ЕМР 97      

Бюджет 

поселения 

 

  3 5 5 5 

12 5 Илмәт фельдшер-

акушерлык пунктына 

капиталь ремонт ясау 

0,5 Бюджет РФ       

Бюджет РТ     100 400 

Бюджет ЕМР       

Бюджет 

поселения 

      

 

 

 

 

 



 

ЧАРАЛАР НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН БӘЯЛӘҮ 

(җирлек буенча социаль-икътисади нәтиҗәлелеккә һәм шәһәр төзелешен 

проектлау нормативларына, шул исәптән җирлекнең социаль 

инфраструктурасы объектлары төрләре, максатлары һәм бурычларына туры 

килүен бәяләүне үз эченә ала) 

   
 

№  

 
Программаның 

максатчан 

индикаторларыны

ң исеме 

 

 

Индикат

орлар 

үлчәү 

берәмле

ге 

 

 

Но

рма

тив 

норматив

әһәмияте 

 

 фактик 

әһәмияте 

 

Тәэмин 

ителеш 

дәрәҗәсе, 

% 

(факттагы 

нормативк

а 

мөнәсәбәт) 

 
Арадаш әһәмияттәге Индикаторлары 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2030 

1  мәктәпкәчә белем 

бирү 

учреждениеләре 

белән тәэмин 

ителеш  

кв. м. 

на 1 

тәрбия

ләнүче

гә 

14,36 143,6 157 109,4 109,4 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 

2  клуб 

учреждениеләре 

белән тәэмин 

ителеш 

 

кол-во 

зрител

ьских 

мест на 

100 

чел. 

15-20 20 29,32 146,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

3 тәэмин ителеш, 

фельдшер- 

акушерлык 

пунктларына 

 

10 мең 

кеше 

сменага  

181,5 120,4 135,4 112.4% 135 138 140 142 145 150 

 
* Халык саны 500 кешегә кадәр булганда-100 кешегә 15 тамашачы урыны; 

  Халык саны 500 дән 1000 кешегә кадәр булганда-100 кешегә 15-20 тамашачы урыны; 

  Халык саны 1000 нән 2000 гә кадәр булган очракта-100 кешегә 15 тамашачы урыны. 

** Укучылар/халык саны нигезендә исәпләргә кирәк  

*** ФАПның көчен күрсәтергә -23 кеше. 

 

 

 

 

 

6.ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЧАН КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕНӘ ИРЕШҮГӘ 

ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА ҮСЕШЕН НОРМАТИВ-



ХОКУКЫЙ ҺӘМ МӘГЪЛҮМАТИ ТӘЭМИН ИТҮНЕ КАМИЛЛӘШТЕРҮ 

БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР 

 

Программа составында тәкъдим ителгән чараларны тормышка ашыру 

мөмкинлеген тәэмин итү максатларында, җирлекнең социаль 

инфраструктурасы объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә 

эшчәнлекне норматив-хокукый һәм мәгълүмати яктан тәэмин итүне 

камилләштерү буенча түбәндәге чаралар планлаштырыла: 

- Илмәт авыл җирлеге учреждениеләренең уставларын актуаль хәлдә тоту; 

- учреждениеләр тарафыннан түләүле һәм түләүсез нигездә күрсәтелә 

торган хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә; 

- әлеге программа нигезендә Илмәт авыл җирлеге территориясендә 

үткәрелә торган һәм планлаштырылган чараларның килештерелгәнлеген, 

Алабуга муниципаль районының генераль планы һәм үсеш программалары 

нигезендә күзәтеп торырга кирәк. 

Тулаем алганда, хокукый һәм мәгълүмати тәэмин ителеш социаль үсеш 

өлкәсендә федераль һәм региональ законнардагы үзгәрешләрне исәпкә алып, 

шулай ук Алабуга муниципаль районының Яңа Расланган үсеш 

программалары нигезендә үстереләчәк. 
 


