
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             КАРАР   
  « 11 » октября  2019 ел                                                                               № 9 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 

җирлегенең 2019 - 2029 елларга социаль инфраструктура объектлары 

комплекслы ҥсеш 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, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларына таләпләрне раслау турында» 01.10.2015 ел №1050 карары, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл җирлегенең 

генераль планы нигезендә  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авыл җирлеге Башкарма комитеты карар чыгара: 

 

  

           1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 

җирлегенең 2019 -2029 елларга социаль инфраструктура объектлары комплекслы 

үсеш программасын расларга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча 

урнаштырырга. 

        3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Тымытык авыл җирлеге 

          башлыгы                                                                        Э.Х. Гыйләҗева 

 

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Исполнительный комитет 

Тумутукского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального 

района 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авылы 

җирлеге башкарма комитеты 

ул. Тельмана, д. 62Б, с.Тумутук,  

Азнакаевского муниципального района, 

423316 

 Тельман урамы, 62Б йорт, Тымытык авылы 

Азнакай муниципаль районы 

423316 

Тел./факс(885592)3-43-42; E-mail:Tumut.Azn@tatar.ru 



 

Карарга кушымта 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Тымытык авыл җирлеге башкарма комитеты 

Карарына кушымта 

                                                                                                                  11 октябрь 2019 г. № 9 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЫМЫТЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 

2019-2029 ЕЛЛАРГА СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ  

ПРОГРАММАСЫ 

 

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программа 

исеме 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авыл җирлегенең 2019 -2029 елларга социаль 

инфраструктура объектлары комплекслы үсеш программасы 

Программа 

эшләү өчен нигез 

- «Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына 

таләпләрне раслау турында» 01.10.2015 ел №1050  Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карары; 

 - Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы; 

 - Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл җирлегенең 

генераль планы; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Социаль инфраструктура 

объектларында Россия Федерациясе субъектларының 

норматив ихтыяҗларын билгеләү методикасы» 19.10.1999 ел 

№1683-р  күрсәтмәсе; 

- СП 42.13330.2011 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл 

җирлекләрен планлаштыру һәм төзү»; 

Программаның 

муниципаль 

заказчысы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авыл җирлеге Башкарма комитеты, 

адресы:Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Тымытык 

авылы, Тельман урамы, 62Б йорт . 

Программаны 

Төп эшләүчеләр  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авыл җирлеге Башкарма комитеты, 

адресы:Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Тымытык 

авылы, Тельман урамы, 62Б йорт . 

Программаның 

максаты 

Социаль-көнкүреш ихтыяҗлары нигезендә инфраструктура 

һәм объектларның социаль системаларын үстерүне тәэмин 

итү, халык тормышының уңай шартларын арттыру һәм әлеге 

инфраструктураны үстерүнең төгәл балансланган 

перспективаларын билгеләү. Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Тымытык авыл җирлегенең социаль-

икътисадый үсешен яхшырту. 

Программаның 

бурычлары 

- Тымытык авыл җирлеге халкының социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин ителеше дәрәҗәсен күтәрү; 

- Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктура 



объектларының иминлеге, сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге; 

- Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы 

объектларында билгеләнгән ихтыяҗларга туры китереп 

Тымытык авыл җирлегенең балансланган, перспектив үсеше; 

- Тымытык авыл җирлегенең шәһәр төзелешен 

проектлаштыру нормативлары нигезендә, мәгариф, 

сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән җирлек 

халкының хисаплы тәэмин ителеш дәрәҗәсенә ирешү; 

- гамәлдәге социаль инфраструктура эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеге. 

Халыкны 

социаль 

инфраструктура 

объектлары 

белән тәэмин 

итүнең 

максатчан 

күрсәткечләре 

(Индикаторлары) 

       Социаль инфраструктура объектларының исәп хисап 

чорына ихтыяҗы 2027 елга халык саны проект нигезендә һәм 

Тымытык авыл җирлеге халкына хезмәт күрсәтүне 

оештыруда булган нигезләмәне исәпкә алып билгеләнгән. 

Халыкны социаль инфраструктура объектлары белән 

тәэмин итүнең максатчан күрсәткечләре (индикаторлары) 

булачак: 

1. Яссы спорт корылмаларын арттыру; 

- 150 кешегә авыл җирлегенең норматив ихтыяҗы-300 кв. м.; 

2. Мәдәни-ял итү тибындагы объектның торышын яхшырту; 

3. Балалар мәйданчыкларын төзекләндерү; 

4. Янгын куркынычсызлыгы объектларының торышын 

яхшырту. 

      

Программаны 

тормышка 

ашыру вакыты 

һәм этаплары 

Программаны тормышка ашыру срогы-2019-2029 еллар.  

Программаны гамәлгә ашыру этаплары:  

беренче этап-2019 елдан 2024 елга кадәр;  

икенче этап-2025 елдан 2029 елга кадәр. 

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

1. Күктәкә авылында яссы спорт корылмасы төзү яки 

урнаштыру. 500 мең сум; 

2. Агировода КФҮ төзү 12 млн. сум.; 

3. Балалар мәйданчыкларын төзекләндерү 100 мең сум 

4. Тымытык авылында янгын сүндерү депосын ремонтлау-50 

мең сум 

5. Тымытык авылы мәдәният йортын ремонтлау – 30мең 

сум.      

Программаны 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән 

нәтиҗәләре 

Тымытык авыл җирлеген халыкның перспектив санын 

исәпләп чыгару нигезендә социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин итү. Социаль инфраструктура 

хезмәтләренә ихтыяҗны канәгатьләндерү. 



1. Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктурасы торышы, 

проблеманы тасвирлау. 

Тымытык авыл җирлеге өч торак пункттан тора -Тымытык, Әгер, 

Күктәкә авыллары. Авыл җирлегенең мәйданы 366,7 га тәшкил итә. Торак 

пункт төзелеше, нигездә, бер катлы йортлар - 803 йорттан тора. Халык саны 

халык миграциясе һәм үлем-китем исәбенә кимү тенденциясе күзәтелә. 

Тымытык авыл җирлегенең генераль планында бастырылган мәгълүматларга 

карамастан, Тымытык авылында халык саны 5 ел эчендә 142 кешегә кимегән 

һәм 2019 елның 1 гыйнварына 1507 кеше тәшкил итә. 

Җирлекнең мәгариф өлкәсендәге социаль инфраструктурасы- мәктәп, 

балалар бакчасы, амбулатория, Тымытык авылында ветучасток, авыл 

мәдәният йорты һәм ФАП. 

Тымытык авыл җирлеге территориясендә мәдәният, яшьләр сәясәте һәм 

спорт өлкәсендә эшли: 

 Тымытык авылы мәдәният йорты   

 Әгер авылы мәдәният йорты ; 

 Күк-Тәкә авылы мәдәният йорты. 

 

Тымытык авыл җирлегендә халыкның мәдәният һәм спорт учреждениеләре 

белән тәэмин ителеше 100% тәшкил итә. 

Авыл җирлегендә сәламәтлек саклау өлкәсендә Тымытык амбулаториясе 

эшли. 

Халыкны көндәлек ихтыяҗны сәнәгать һәм азык-төлек товарлары белән 

тәэмин итүче 7 кибет эшли. 

Авылларда торак төзелеше алып барыла (күпчелек өлешендә — торак 

мәйданын арттыру максатында булган йортларга янкорма ясау). 

Якындагы елларда икътисади кризис һәм халык арасында торак төзелешенә 

акча булмау сәбәпле, торак төзелеше күләме кимиячәк. 

Авыл җирлегендә яшәүчеләрнең 90% су белән тәэмин итү системасы белән 

тәэмин ителгән.  

Тымытык авыл җирлеге торак төзелеше территориясендә канализация 

системасы эшли. 

Торак йортларны газлаштыру барлык торак йортларның 100 % ын тәшкил итә. 

 

1.2. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм эшләү өчен 

кирәкле норматив-хокукый базаны бәяләү 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл 

җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы 



2019-2029 елларда эшләнгән һәм түбәндәге хокукый актларны исәпкә алып 

эшләнгән: 

- «Җирлекләрнең, шәһәр округларының социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программаларына таләпләрне раслау турында» 

01.10.2015 ел №1050  Россия Федерациясе Хөкүмәте карары; 

  -  Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы; 

  - Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл җирлегенең Генераль 

планы; 

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Социаль инфраструктура 

объектларында Россия Федерациясе субъектларының норматив 

ихтыяҗларын билгеләү методикасы» 19.10.1999 ел №1683-р  күрсәтмәсе; 

- СП 42.13330.2011 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен 

планлаштыру һәм төзү». 

Әлеге программа чараларын гамәлгә ашыру Тымытык авыл җирлегенең 

социаль инфраструктурасы үсешен тәэмин итәргә, халыкның тормыш 

дәрәҗәсен арттырырга, квалификацияле хезмәт ресурсларының миграция 

агымын киметергә мөмкинлек бирәчәк. 

Тымытык 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. 

1.3. Социаль инфраструктура үсешен норматив-хокукый һәм 

мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү буенча тәкъдимнәр 

Программаны тормышка ашыру Тымытык авыл җирлегенең эшләнелә 

торган муниципаль программалары системасы аша, шулай ук җирлек 

территориясендә тормышка ашырыла торган федераль проектлар һәм 

программаларны, Татарстан Республикасының дәүләт программаларын һәм 

Азнакай муниципаль районының муниципаль программаларын исәпкә алып 

тормышка ашырыла. 

Программада бәян ителгән сәясәт нигезендә Тымытык авыл җирлеге 

башкарма комитеты муниципаль программалар эшләргә, стратегик 

максатларга ирешергә һәм программа тарафыннан куелган бурычларны хәл 

итәргә ярдәм итүче чараларны төгәлләштерергә тиеш. 

  



 

 

 

 

2. Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын  проектлау, төзҥ һәм реконструкцияләҥ буенча 

чаралар исемлеге 

 

- КФҮ мәктәп бинасын реконструкцияләү:(СДК,СП,ФАП, балалар  бакчасы,   почта) 
 

мең сумнарда 

финанслау 

чыганагы 

Федераль 

бюджет 

Республика 

бюджеты 

Район 

бюджеты  

Җирле  

бюджет 

ел     

2019   100 мең сум  

2020    30 мең сум 

2021  12 млн.сум   

2022   500 мең сум  

2023    50 мең сум 

2024-2029     

 

2.1. Мәдәният өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары. 

Әгер авылында мәдәният йорты төзелеше, Тымытык авылында мәдәният йорты ремонты. 

Объектның исеме: авыл мәдәният йорты. 

Урыны: Азнакай районы, Әгер, Тымытык авыллары. 

Объектның төре: гомуми файдаланудагы мәдәният йорты. 

Объектны билгеләү: мәдәният өлкәсендә социаль инфраструктура объекты.  

 

 

2.2. Мәктәпкәчә белем бирҥ өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

Балалар мәйданчыкларын төзекләндерү. 

Объектның исеме: балаларның ял итү мәйданчыгы. 

Урыны: Азнакай районы, Күктәкә авылы 

Объект төре: гомуми файдаланудагы ял итү мәйданчыгы 

Объектны билгеләү: мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә социаль инфраструктура объекты. 



 

2.3. Физик культура һәм массакҥләм спорт өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

Яссы спорт корылмалары төзү яки урнаштыру. 

Объектның исеме: яссы спорт корылмасы. 

Урын нигезләмә: Азнакай районы, Күктәкә авылы. 

Объектның төре: гомуми файдаланудагы спорт корылмасы. 

Объектның билгеләнеше: физик культура һәм массакүләм спорт өлкәсендә социаль инфраструктура объекты. 

2.4. Янгын куркынычсызлыгы объектлары 

Янгын сүндерү депосын ремонтлау. 

Объектның исеме: янгын депосы. 

Урыны: Азнакай районы, Тымытык авылы 

Объектның төре: янгын куркынычсызлыгы. 

Объектны билгеләү: янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә социаль инфраструктура объекты. 

 

           3. Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ чараларын 

финанслау кҥләмнәрен һәм чыганакларын бәяләҥ 
Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү чараларын финанслау 

күләмнәрен һәм чыганакларын бәяләү. 

№ 

 

Объектның 

исеме 

Финанслау 

кҥләме 

(сум) 
Финанслау 

чыганаклар

ы  

Программа 

Халыкны социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин итүнең 

максатчан 

күрсәткечләре 

(индикаторлары) 

Мәдәният өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

1 
Әгер авылында 

КФҮ төзү 

Финанслау 

керүгә 

карап 

100% ТР 

бюджеты 

Кулай 

перспектив 

программа 

Мәдәни-ял итү 

тибындагы 

объектның 

торышын 

яхшырту 



2 

Тымытык 

авылы 

мәдәният 

йортын 

ремонтлау 

Финанслау 

керүгә 

карап 

100% 

җирлек 

бюджеты 

 

Мәдәни-ял итү 

тибындагы 

объектның 

торышын 

яхшырту 

Физик культура һәм массакүләм спорт өлкәсендә социаль инфраструктура 

объектлары 

1 

Күктәкә 

авылында яссы 

спорт 

корылмасы 

төзү яки 

урнаштыру 

Финанслау 

керүгә 

карап 

100% 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты 

«Физик культура 

һәм спортны 

үстерү» дәүләт 

программасы 

Яссы спорт 

корылмаларын 

арттыру 

Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

1 

Янгын сүндерү 

депосын 

ремонтлау 

Финанслау 

керүгә 

карап 

100% 

гражданнар

ның үзара 

салым 

акчасы 

 

Янгын 

куркынычсызлыг

ы 

объектларының 

торышын 

яхшырту 

Мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә социаль инфраструктура объектлары 

1 

Балалар ялы 

өчен балалар 

мәйданчыклар

ын 

төзекләндерү 

100       

мең сум 

100% 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

бюджеты 

 Ял итү 

урыннарын 

төзекләндерү 



 

4. Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзҥ, реконструкцияләҥ буенча 

чараларның нәтиҗәлелеген бәяләҥ 

4.1.Халыкның барлык төркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын үтәү максатларында Тымытык авыл җирлегендә 

түбәндәге физик культура һәм спорт объектларын реконструкцияләү каралган: 

- спорт залын реконструкцияләү. 

Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасының физик культура һәм массакүләм 

спорт объектларын төзү буенча йомгаклау күрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры килә. 

4.2. Мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча 

чараның нәтиҗәлелеген бәяләү. 

Халыкның барлык төркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын үтәү максатларында программа тарафыннан балалар өчен 

ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү каралган. 

Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасының мәктәпкәчә белем бирү 

өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча йомгаклау күрсәткечләре 

фаразланган ихтыяҗга туры килә. 

4.3. Сәүдә өлкәсендә социаль инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү буенча чараның нәтиҗәлелеген 

бәяләү. 

Халыкның барлык төркемнәре белән тәэмин ителеш нормаларын үтәү максатларында программада Тымытык авыл 

җирлегендә яңа сәүдә объектлары төзү каралган: 

- яңа сәүдә нокталары төзү. 

Тымытык авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү программасының сәүдә объектларын төзү буенча 

йомгаклау күрсәткечләре фаразланган ихтыяҗга туры килә. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программаның төп чаралары исемлеге, 

аларны тормышка ашыру сроклары һәм финанслау кҥләме 

№  

п/п 
Чараның исеме  Башкаручы   

Вакыт  

гамәлгә 

ашыру 

Финанслау 

чыганагын 

тормышка 

ашыру 

Еллар буенча финанслау кҥләме (мең сум)) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. 

Балалар 

мәйданчыкларын 

төзекләндерү 

буенча 

Авыл 

җирлеге 

башкарма 

комитеты 

2019 ел 

дәвамында 

Азнакай 

районы 

бюджеты 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Күктәкә авылында 

яссы спорт 

корылмасы төзү яки 

урнаштыру 

Авыл 

җирлеге 

башкарма 

комитеты 

2022 ел 

дәвамында 

Азнакай 

районы 

бюджеты 

0,00 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Тымытык авыл 

мәдәният йортын 

ремонтлау 

Авыл 

җирлеге 

башкарма 

комитеты 

2020 ел 

дәвамында 

Җирле 

бюджет 
0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Агирово авылында 

КФҮ төзелеше 

Авыл 

җирлеге 

башкарма 

комитеты 

2021 ел 

дәвамында 

Республик

а бюджеты 
0,00 0,00 

12 
000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Тымытык авылында 

янгын сүндерү 

депосын ремонтлау 

Авыл 

җирлеге 

башкарма 

комитеты 

2023 ел 

дәвамында 

Гражданна

рның үзара 

салым 

акчасы 

0,00 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                           Барлыгы: 12680 мең сум 100,0 30 12000 500 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 


