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  Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Морт авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә 2019-2028 елларга социаль 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасын раслау 

турында"карары 

     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 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы «җирлекләрнең һәм 

шәһәр округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программаларына таләпләрне раслау турында» гы Карары, Татарстан 

Республикасы Алабуга муниципаль районының Морт авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Морт авыл җирлеге Советы  

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының Морт авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә 2019-2028 елларга социаль 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасын раслау 

турында"карары 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Рәис                                                            Ф. Ф. Закиров 



Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы 

Морт авыл жирлеге Советы 

карары белән кабул ителде 

                                                                                      № 170 , 03 октябрь, 2019 ел  
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1. ПРОГРАММАНЫҢ  ПАСПОРТЫ 

 

Программаның 

исеме  

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

морт авыл җирлегендә 2019-2028 елларга соөиалҗ 

инфраструктураны комплекслы үстерү программасы  

Программа эшләү 

өчен нигез 

 "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында «2003 елның 6 

ноябрендәге 131 – ФЗ номерлы Федераль закон», Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең «Җирлекләр һәм шәһәр 

округларының социаль инфраструктурасын комплекслы 

үстерү программаларына карата таләпләрне раслау 

турында " 2015 елның 1 октябрендәге 1050 номерлы 

карары», РФ Шәһәр төзелеше кодексы, 1 ст.28 п., 7 ст. 6 

п., 5.26 ст., Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Советының 2016 елның 13 сентябрендәге 90 

номерлы «2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәр 

перспективага Татарстан Республикасы АМР социаль-

икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында " 

карары»; Уставына Муниципаль берәмлек Морт авыл 

җирлеге Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге 

(карар Морт авыл җирлеге Советы № 67 28.05.2012 ел.) 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы 

Морт авыл җирлеге генераль планы (Морт авыл җирлеге 

Советының 2016 елның 20 октябрендәге 48 номерлы 

карары) 

Заказчы һәм 
программаны 
эшләүче атамасы, 
аларның урнашу 
урыны 

Морт авыл җирлеге башкарма комитеты, Татарстан 
Республикасы, Алабуга районы, Морт авылы, Үзәк 
ур., 2 индекс 423620 

Программаның 

максаты һәм 

бурычлары  

Җирлек халкының тормыш сыйфатын күтәрүне тәэмин 

итү өчен социаль инфраструктураны үстерүнең матди 

базасын булдыру. Куелган максатка ирешү өчен 

түбәндәге бурычларны үтәргә кирәк: - авыл җирлегенең 

социаль инфраструктура объектларын халыкның 

иминлеген, сыйфатын һәм алардан нәтиҗәле 

файдалануын тәэмин итү;; - гамәлдәге социаль 

инфраструктураның нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү; - 

җирлек халкы өчен социаль инфраструктура 

объектларының һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин итү;; 

- халыкның социаль инфраструктура объектлары 

ихтыяҗларына туры китереп, җирлекнең социаль 

инфраструктурасын баланслы үстерү;; - җирлек 

халкының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура 

һәм массакүләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә хезмәт 



күрсәтүләр белән тәэмин ителешенең исәп-хисап 

дәрәҗәсенә ирешү. 
 

 

Халыкның социаль 

инфраструктура 

объектлары белән 

тәэмин ителешенең 

максатчан 

күрсәткечләре   

(индикаторлары) 

-мәктәпкәчә учреждениеләр белән тәэмин итү; 

- урта гомуми белем бирү учреждениеләре белән тәэмин 

итү;; 

- клуб учреждениеләре белән тәэмин ителеш; 

-яссы корылмалар белән тәэмин итү; 

-амбулатор поликлиникалар һәм фельдшер-акушерлык 

пунктлары белән тәэмин ителеш. 

Социаль 

инфраструктура 

объектларын 

проектлау, төзү, 

реконструкцияләү 

буенча 

планлаштырылган 

чараларны 

(инвестицион 

проектларны) 

эреләндерелгән 

тасвирлау 

 

- социаль инфраструктура объектлары төзелеше өчен 

җир кишәрлекләрен планлаштыру проектларын эшләү 

һәм җир кишәрлекләрен ызанлау; 

социаль өлкә объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү буенча проект-смета 

документациясен эшләү ;; 

-социаль инфраструктура объектларын төзү һәм 

реконструкцияләү; 

-социаль торак төзелеше, шәхси торак төзелеше. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2019-2028 еллар  

1 этап – 2019-2023 еллар  

2 этап - 2023-2028 еллар  

Күләме һәм 

финанслау 

чыганаклары 

Программа бюджетлар хисабына 23 802,9 мең сумга 

финанслауны күздә тота, шул исәптән:  

республика бюджеты-22 918,4 мең сум. 

ЕМР бюджеты-200 мең сум.  

җирлек бюджеты-684,5 мең сум.  

бюджеттан тыш чаралар-0 

Программаны 

тормышка 

ашыруның көтелгән 

нәтиҗәләре 

- Морт авыл җирлегенең сыйфатын, уңайлылыгын һәм 

тормыш дәрәҗәсен күтәрү ; ; 

- халык тарафыннан социаль инфраструктура 

объектларын нәтиҗәле файдалану; 

- гражданнарны торак белән тәэмин итү; 

-авыл җирлегендә яшәүчеләрнең социаль инфраструктура 

объектлары белән тәэмин ителеше һәм норматив яктан 

тәэмин ителеше. 

 

https://translate.yandex.ru/translator/Russian-Tatar
https://translate.yandex.ru/translator/Russian-Tatar


2. МОРТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДӘ   СОЦИАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРА 

ТОРЫШЫ, ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ  

2.1. Җирлекнең социаль-икътисадый торышы, җирлек территориясендә 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында мәгълүматлар 

Морт 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 төзелгән.  

Морт авыл җирлеге составына әлеге закон нигезендә Морт авылы 

(административ үзәк) керә. 

Авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк-көнчыгышында, Алабуга 

муниципаль районының көнбатыш өлешендә урнашкан. Морт авыл җирлеге 

төньякта Иске Юраш һәм Иске Күклек авыл җирлекләре белән, төньяк-

көнбатышта Олы Шүрнәк авыл җирлеге белән, көнбатышта Татар Дөм-Дөме 

һәм Олы Елово авыл җирлеге белән, көньякта Мурзиха һәм Лекарево авыл 

җирлекләре белән, Көнчыгышта шулай ук Лекарево авыл җирлеге, төньяк-

көнчыгышта Әлмәт авыл җирлеге белән чиктәш. 

Морт авыл җирлегенең гомуми мәйданы 6367,5 га тәшкил итә, шул исәптән 

Морт авылы мәйданы – 258,6 га (картографик материал буенча). 

   Җирлектә түбәндәге социаль объектлар бар: 

    - мәгариф өлкәсендә: 

1) Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының «Морт балалар 

бакчасы» МБМБУСЕ (27 кеше). 

   2) Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы «Морт төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МБМУ, норматив сыйдырышлылыгы 320 урын һәм 

укучыларның факттагы саны-73 кеше. 

  

   - җирлек территориясендә Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшли: 

  "Морт участок хастаханәсе «ДАСУ» 

- Морт авыл җирлеге территориясендә мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт 

өлкәсендә эшлиләр: 



 1) Морт авыл мәдәният йорты; 

 2) Морт авыл китапханәсе. 

  3)баскетбол, волейбол һәм урам тренажерлары өчен универсаль мәйданчык; 

 

- ШЭ Әхмәтгалиева, Алабуга РАЙПО, ШЭ Гайфуллина, ШЭ Ганиева эшли. 

    - Морт авылында почта бүлекчәсе, ветеринария бүлеге эшли  

  Алабуга район электр челтәрләренең Челтәр участогы, урманчылык, челтәр 

участогы.         

        2015 елда 2 нче янгын депосының яңа бинасы файдалануга тапшырылды  

   үз эшчәнлеген аерым пост башкара торган автомашиналар  

  ТР Янгынга каршы хезмәтнең Яр Чаллы отрядының аерым бүлекчәсе. 

Яшәү дәрәҗәсен һәм сыйфатын характерлый торган күрсәткечләрнең берсе-

халыкның торак белән тәэмин ителеше күрсәткече (бер кешегә исәпләнгән 

гомуми мәйданның квадрат метрлары).  

Морт авыл җирлеге буенча 2011 ел башына бер кешегә 25,0 кв.м торак 

мәйданы туры килә, бу авыл җирлеге буенча халыкның торак белән тәэмин 

ителешеннән шактый югары – 23,8 кв. м. торак мәйданы бер кешегә туры 

килә.  

Ел саен Морт авыл җирлегендә уртача мәйданы 60 кв. м булган 2 шәхси 

торак йорт файдалануга тапшырыла. 

Хәзерге вакытта Морт авыл җирлегенең торак фонды бары тик индивидуаль 

төзелеш белән генә тәкъдим ителгән. Авылда яңа торак төзелеше торак 

пунктның гамәлдәге чикләрендә башкарылачак.  

Морт авыл җирлегендә халык саны-913 кеше 

Морт авыл җирлегенең административ үзәгеннән район үзәгенә кадәр-30 км, 

республика үзәгенә кадәр (Казан шәһәре) -200 км. 

 

 



2.2 Җирлекнең, шәһәр округының социаль инфраструктура 

объектларының техник-икътисадый параметрлары, җирлек халкының, 

шәһәр округының мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм 

массакүләм спорт һәм мәдәният өлкәләрендә хезмәт күрсәтүләр белән 

тәэмин ителеше дәрәҗәсе  

 Мәгариф 

Социаль-мәдәни 

өлкә объектының 

исеме 

Социаль-

мәдәни 

өлкә 

объектын

ың адресы  

% 

тузганлык 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге) 

Елы 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыны һ. б.) 

Килүче

ләр 

саны 

(кеше.) 

Здание 

мәйдан

ы 
төзеле

ш 

соңгы 

капиталь 

ремонт  

Мәгариф учреждениеләре 

МБОУ 

«Мортовская 

ООШ» ЕМР РТ  

ул. 

Молодежн

ая-1, д.20 

50% 1980 2012 320 73 1654,84 

МБДОУ 

“Мортовский 

дет.сад»  

ул. 

Молодежн

ая-1, д.20 

50% 1980 2012 27 20 217,36 

 

СНиП Нигезендә, 2.07.01-89 «Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл 

җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына авыл җирлекләрендә 

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

тиеш. Хәзерге вакытта мәктәпкәчә балалар учреждениеләренә йөрүче 

балалар саны 27 кеше тәшкил итә, шул ук вакытта норматив 

сыйдырышлылык – 20 урын. 1-9 сыйныф укучыларын колачлау дәрәҗәсе 

100% тәшкил итәргә тиеш. Хәзерге вакытта "ТР АМР Марково төп гомуми 

белем бирү мәктәбендә" 73 укучы белем ала, гомуми белем бирү мәктәбенең 

норматив сыйдырышлыгы-320 кеше. Мәктәп төзелгән ел-1980.«Татарстан 

Республикасының иҗтимагый инфраструктура объектларын капиталь 

ремонтлау программасы» нигезендә 2012 елда Морт авылында төп гомуми 

белем бирү мәктәбенә капиталь ремонт ясалган. 

Мортово авыл җирлегенең генераль планы нигезендә, беренче чиратта, Морт 

авылында 55 урынга исәпләнгән өстәмә белем бирү учреждениеләрен 

оештыру тәкъдим ителә. 

 

              Сәламәтлек 

Морт  авыл җирлегендә халыкка медицина хезмәте күрсәтү объектлары 



 

Социаль-мәдәни 

өлкә объектының 

исеме 

Социаль-

мәдәни 

өлкә 

объектын

ың адресы  

% 

тузганлык 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге) 

Ел 

Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыны һ. б.) 

Килүче

ләр 

саны 

(кеше.) 

Здание 

мәйдан

ы 
төзеле

ш 

соңгы 

капиталь 

ремонт 

  
ГАУЗ ЕЦРБ 

«Мортовская уч.б-

ца» 

 

 

 

ул. 

Молодежн

ая-2, д.18 

23% 2003 2013 
    10 

койко/мест 
42 2695,7 

 

Шәһәр төзелеше проектлау нормаларына туры китереп, сәламәтлек саклау 

учреждениеләре белән чын тәэмин ителеш амбулатор-поликлиника 

челтәренең 1000 кешесенә сменага 2,2-дән дә ким булмаска тиеш.  

Җирлектәге участок хастаханәсе халыкның амбулатор-поликлиника 

учреждениеләрендә фаразланган ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндерә. 

Культура 

 

Морт авыл җирлегендә клуб учреждениеләре исемлеге 

Социаль-мәдәни 

өлкә объектының 

исеме 

Социаль-

мәдәни 

өлкә 

объектын

ың адресы 

% 

тузганлык 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге) 

Ел 
Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыны һ. б.) 

Килүче

ләр 

саны 

(кеше.) 

Здание 

мәйдан

ы 
төзеле

ш 

соңгы 

капиталь 

ремонт  

Клублар  

Морт авыл 

мәдәният йорты 

Үзәк ур., 
2 нче йорт  

     0 2013 юк иде  300 175 553 

Китапханәләр  

Морт авыл 

китапханәсе  
Үзәк ур., 
2 нче йорт 

     0 2013 юк иде  1  31,8 

300 урынга исәпләнгән авыл мәдәният йорты һәм китапханә 2013 елда 

республика программасы буенча төзелгән Күп функцияле үзәкнең яңа 

бинасында урнашкан. Әлеге мәдәният учреждениесендә видеокүзәтү 

системасын урнаштыру һәм территорияне бөтен периметр буенча яктырту 

зарурлыгы бар. Тамашачылар урыннарын тәэмин итү 171 % тәшкил итә . 



 

Спорт комплекслары, яссылык корылмалары 

 

Социаль-мәдәни 

өлкә объектының 

исеме 

Социаль-

мәдәни 

өлкә 

объектын

ың адресы 

% 

тузганлык 

(капиталь 

ремонт 

кирәклеге) 

Ел 

Урыннар 

саны 

(койка/ур

ыны һ. б.) 

Килүче

ләр 

саны 

(кеше.) 

Здание 

мәйдан

ы 

Баскетбол, 

волейбол һәм 

урам 

тренажерлары 

өчен универсаль 

мәйданчык 

Яшьләр -1 

урамы, 20 

нче йорт  

10% 2014    1162,5 

 

СНиП 2.07.01-89 шәһәр төзелешен проектлау нормалары нигезендә, 

җирлектә физкультура-сәламәтләндерү мәйданчыклары комплекслары 

каралырга тиеш. Гомуми файдаланудагы челтәрдәге физкультура-спорт 

корылмаларын белем бирү мәктәпләренең, ял һәм мәдәният 

учреждениеләренең спорт объектлары белән берләштерергә кирәк. « 

Рөстәм»мәчете территориясендә 240 кв.метр мәйданлы спорт залы төзү 

планлаштырыла. 

Алабуга муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасы 

һәм генераль план нигезендә җирлектә яңа яссы спорт корылмаларын 

урнаштыру тәкъдим ителми. 

 

2.3. Социаль инфраструктура хезмәтләренә фаразланган ихтыяҗ   

мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә  

   Базар икътисады үсүгә карап, социаль өлкәнең әһәмияте даими 

рәвештә арта бара. Социаль инфраструктура-эшчәнлеге шәхси ихтыяҗларны 

канәгатьләндерүгә, халыкның тормыш-көнкүрешен һәм интеллектуаль 

үсешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән объектлар җыелмасы, ул милли хуҗалык 

тармакларының мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, туризм һ. б. 

хезмәтләр күрсәтү рәвешендә социаль уңайлыклар тудыручы бердәмлеге.  



2020 елда яңа универсаль кибетне файдалануга тапшыру 

планлаштырыла. 

Иҗтимагый җитештерүне үстерүдә тагын да зур әһәмияткә ия. Алар 

халыкның тормыш-көнкүреше дәрәҗәсенә, сыйфатына турыдан-туры 

йогынты ясый.  

 

Ихтыяҗ артачак 

    Мәгариф, сәламәтлек саклау, физик культура һәм массакүләм спорт һәм 

мәдәният өлкәләрендә социаль инфраструктура хезмәтләренә ихтыяҗ арту 

көтелә: 

1) Морт авыл җирлегенең халык саны һәм яшь составының үзгәреше соңгы 

еллардагы динамика һәм Генпланның фаразланган мәгълүматлары һәм шәхси 

торак төзелеше өчен 38 җир участогы бүлеп бирү нигезендә көтелә.   

2) торак төзелеше (төзелешкә бирелгән рөхсәтләр нигезендә) планлаштырыла  

3) социаль инфраструктура объектларын эксплуатацияләүдән төшеп калу 

фаразланмый  

   Авыл җирлегендә яшәүчеләрнең уңайлы яшәү шартларын булдыру өчен 

мәдәният һәм ял паркы , почта элемтәсе бүлеге төзү планлаштырыла.  

 

2.4. Җирлекнең социаль инфраструктурасын үстерү һәм эшләү өчен 

кирәкле норматив-хокукый базаны бәяләү. 

Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлегенең социаль 

инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы түбәндәге хокукый 

актларны исәпкә алып эшләнгән: 

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

шәһәр төзелеше кодексы. 

2. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «җирлекләрнең, шәһәр 

округларының социаль инфраструктурасын комплекслы үстерү 

программаларына карата таләпләрне раслау турында»2015 елның 1 

октябрендәге 1050 номерлы 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 90 номерлы «2021 елга кадәр һәм 2030 елга кадәр 

перспективага Алабуга муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше 

стратегиясен раслау турында»карары. 

5.     Алабуга муниципаль районы Морт авыл җирлеге Советының 2016 

елның 20 октябрендәге 48 номерлы карары белән расланган Морт авыл 

җирлеге генераль планы 

2019-2028 елларга Морт авыл җирлегенең социаль инфраструктурасын 

комплекслы үстерү программасын эшләү Морт авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан социаль объектларны төзүгә һәм ремонтлауга 

планлаштырылган һәм реконструкцияләүгә, ремонтлауга мохтаҗ булган 

социаль объектлар исемлеген раслау, шулай ук әлеге эшләрне финанслау 

күләмен һәм тәртибен билгеләү өчен, өстәмә кертемнәр хисабына таләп 

ителә. 

 

3.  ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

№ 

п/п 

Социаль 

инфраструктура 

объектының исеме  

Адрес  

(торак 

пункт 

исеме)  

 

Төзелеш, проектлау, 

реконструкция, 

капиталь ремонт, 

ремонт  

 

 тормышка 

ашыру 

сроклары 

1 Морт авылындагы Бөек 

Ватан сугышында һәлак 

булган сугышчылар 

обелискын 

реконструкцияләү 

 

Морт авылы, 

Казан урамы   

реконструкция  2019 

2 Мәдәният һәм ял паркы Морт авылы, 

Казан урамы, 

60А 

проектлау 2019 

3 Морт авылы спорт Морт авылы, төзелеш  2019 



залын файдалануга 

тапшыру 

 

Мәскәү 

урамы  

 

 

 

4 Морт авылындагы Бөек 

Ватан сугышында һәлак 

булган сугышчылар 

обелискы территориясен 

төзекләндерү 

 

Морт авылы, 

Казан урамы   

төзелеш 2020 

5 Морт авылы почта 

элемтәсе бүлекчәсе  

 

Морт авылы, 

Үзәк урамы  

төзелеш  2021 

6 МБОУ "Морт төп 

гомуми белем бирү 

мәктәбе" 

Морт авылы, 

Яшьләр-1 

урамы, 20 

нче йорт 

капиталь ремонт, 

реконструкция  

2022/в 2012 г. 

капит. ремонт 

ясалган 

7 "Морт участок 

хастаханәсе» 

Морт авылы, 

Яшьләр -2 

ур., 18 

капиталь ремонт, 

реконструкция 

2022 

8 Мәдәният һәм ял паркы Морт авылы, 

Казан урамы, 

60А 

төзелеш 2022-2023 

9 Күпфункцияле үзәк Морт авылы, 

Үзәк 

урамы,2 

капиталь ремонт, 

реконструкция 

2023 

10 40 урынга балалар 

бакчасы  

Морт авылы, 

Казан урамы  

төзелеш 2024-2028 

 

  

 

 

4.  ЧАРАЛАРНЫ ФИНАНСЛАУ КҮЛӘМЕ ҺӘМ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

 
№ Чараларның исеме  Инвестиөи

яләрнең 

гомуми 

күләме. 

Финанслау 

чыганаклар

ы  

еллар буенча финанслау күләме, мең сум. 

    

2019 

    

2020 

    

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024- 

2028 



млн. 

сумнарда  

1 2 3 3 5 6  7    8   9   10 

 

1 

Бөек Ватан 

сугышында һәлак 

булган 

сугышчылар 

обелискын 

реконструкцияләү 

 

1,3 

РФ бюджеты       

ТР бюджеты 818,4      

ЕМР бюджеты       

АҖ бюджеты 484,5      

2 мәдәният һәм ял 

паркы проектлау   

 

 

0,2 

РФ бюджеты       

ТР бюджеты  100     

ЕМР бюджеты       

АҖ бюджеты  100     

3 мәдәният һәм ял 

паркын төзү  

 

1,1 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
   1000   

ЕМР бюджеты 
    100  

АҖ бюджеты 
      

4 Морт 

авылындагы Бөек 

Ватан сугышында 

һәлак булган 

сугышчылар 

обелискы 

территориясен 

төзекләндерү 
 

 

 

 

0,2 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
      

ЕМР бюджеты 
 100     

АҖ бюджеты 
 100     

5 Морт авылы 

почта элемтәсе 

бүлекчәсе төзү 
 

 

 

 

5,0 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
  5000    

ЕМР бюджеты 
      

АҖ бюджеты 
      

6 Морт мәктәбендә 

капиталь ремонт 

һәм 

реконструкция 

 

 

 

3,0 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
     3000 

ЕМР бюджеты 
      

АҖ бюджеты 
      

7 Морт участок 

хастаханәсе 

капиталь ремонты 

һәм 

реконструкциясе 

 

 

2,0 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
     2000 

ЕМР бюджеты 
      

АҖ бюджеты 
      



8 40 урынга 

исәпләнгән 

балалар бакчасы 

төзелеше 
 

 

 

8,0 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
     8000 

ЕМР бюджеты 
      

АҖ бюджеты 
      

9 күпфункцияле 

үзәкне капиталь 

ремонтлау һәм 

реконструкцияләү 

 

 

3,0 

РФ бюджеты 
      

ТР бюджеты 
     3000 

ЕМР бюджеты 
      

АҖ бюджеты 
      

 БАРЛЫГЫ  23,8  1302,9 400 5 000 1000 100 16000 

 

5. ЧАРАЛАРНЫҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН БӘЯЛӘҮ 

(җирлекнең социаль-икътисади нәтиҗәлелеге һәм шәһәр төзелешен 

проектлаштыру нормативларына туры килү-килмәүне, шул исәптән 

җирлекнең социаль инфраструктура объектлары төрләре буенча 

бүленеш, максат һәм бурычларга туры килүен бәяләү керә) 

 

№  

 

Программаны

ң максатчан 

индикаторлар

ының исеме 

 

 

 

Индик

аторла

р 

үлчәү 

берәмл

еге 

Но

рма

тив 

әһәмия

ткә ия* 

* 

фактта

гы 

әһәмия

те 

 

Тәэмин 

ителеш 

дәрәҗәс

е, % 

 

Арадаш әһәмияттәге индикаторлары 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024- 

2028 

1  мәктәпкәчә 

белем бирү 

учреждениеләр

е белән тәэмин 

ителеш 

кв. м. 

на 1 

воспит

анника 

14,36 387,72 217,36 56,1 56 56 56,2 56,5 56,5 57 

2 урта гомуми 

белем бирү 

учреждениелә

ре белән 

тәэмин 

ителеш 

кв. м. 

на 1 

учащег

ося 

14,83 1082,6 1654 152,8 152 152 150 150 148 148 



3 клуб 

учреждениелә

ре белән 

тәэмин итү 

кол-во 

зрител

ьских 

мест на 

100 

чел. 

15-20 20 32,63 149 145 143 142 140 140 139 

4 яссылык 

корылмалары 

белән тәэмин 

итү 

кв.мет

ров на 

10 тыс. 

жителе

й 

19494           

5 
фельдшер-

акушерлык 

пунктлары- 

акушерлык 

пунктлары 

тәэмин итү 

Посещ

ений в 

смену 

на 10 

тыс. 

челове

к 

181,5 460 475 103% 475 478 480 482 485 490 

 

 

 

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 максатыннан чыгып, җирлекнең социаль 

инфраструктура объектларын проектлау, төзү, реконструкцияләү өлкәсендә 

эшчәнлекне норматив-хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итүне камилләштерү 

буенча түбәндәге чаралар планлаштырыла:: 

- Морт авыл җирлеге уставларын актуаль халәттә тотарга; 

- учреждениеләр тарафыннан түләүле һәм түләүсез күрсәтелә торган 

хезмәтләр исемлеген актуальләштерергә; 

- Морт авыл җирлеге территориясендә үткәрелә торган һәм планлаштырыла 

торган чараларның үзара ярашуын, әлеге программа, Генераль план, Алабуга 

муниципаль районының үсеш программалары нигезендә күзәтеп торырга. 



Гомумән алганда, хокукый һәм мәгълүмати тәэмин итү социаль үсеш 

өлкәсендә федераль һәм төбәк законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, 

шулай ук Алабуга муниципаль районының Яңа Расланган үсеш 

программалары нигезендә үсәчәк. 




